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ΤΣΕΧΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Τσεχική Δημοκρατία, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αλλά βρίσκεται εκτός 

της Ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, δεν χρησιμοποιεί το Ευρώ ως νόμισμά της αλλά  την Κορώνα  

Τσεχίας (CZK). 

Η Τσεχία είναι μία χώρα στην Κεντρική Ευρώπη που συνορεύει με την Πολωνία, τη Γερμανία, 

την Αυστρία και τη Σλοβακία. Έχει έκταση 78.866 τ.χλμ. και πληθυσμό 10.7 εκατομμύρια. 

Πρωτεύουσα είναι η Πράγα και επίσημη γλώσσα είναι η Τσεχική.  

Η Τσεχία έχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση και έρευνα ιδίως στις Επιστήμες, Μηχανική 

και Ιατρική. Το Πανεπιστήμιο του Καρόλου (Charles university), στην Πράγα, ιδρύθηκε το 

1348 και είναι το παλαιότερο της Κεντρικής Ευρώπης.  Η διασφάλιση ποιότητας των 

πανεπιστημίων ανήκει στις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και 

Αθλητισμού της Τσεχίας. Τα Τσεχικά Πανεπιστήμια εμπλέκονται σε μεγάλο αριθμό διεθνών 

δραστηριοτήτων συνεργασίας και προγραμμάτων που λαμβάνουν χώρα στην Ε.Ε. και άλλες 

χώρες.  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την Τσεχία για μικρό διάστημα 

σπουδών ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους από μια μεγάλη γκάμα παραδοσιακών ή 

καινοτόμων κλάδων. Υπάρχουν πάνω από 45,000 διεθνείς φοιτητές στα Τσεχικά 

Πανεπιστήμια και ο αριθμός αυξάνεται διαρκώς αφού τα προγράμματα που προσφέρονται 

σε ξένες γλώσσες ,ιδίως στην Αγγλική, αυξάνονται επίσης.   

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Τσεχία είναι Δημόσια, Κρατικά ή και Ιδιωτικά.  

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 26 Δημόσια, 2 Κρατικά και 34 Ιδιωτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι είτε Πανεπιστημιακού 

είτε μη Πανεπιστημιακού τύπου. Συνήθως, τα Δημόσια ή Κρατικά Ιδρύματα 

(Πανεπιστημιακού τύπου) προσφέρουν όλους τους τίτλους σπουδών, Πτυχίο , Μεταπτυχιακό 

και Διδακτορικό (Bachelor, Master, Doctorate), ενώ τα Ιδιωτικά Ιδρύματα (μη 

Πανεπιστημιακού τύπου) προσφέρουν  Πτυχίο (Bachelor). 

Συγκεκριμένα, το σύστημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι εναρμονισμένο με τις 

αποφάσεις της Συμφωνίας της Μπολόνια. Ως αποτέλεσμα τα Πανεπιστήμια προσφέρουν:  

 

(α) Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bakalář) διάρκειας 3 -4 χρόνια  
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(β) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Μagister) διάρκειας 1-3 χρόνια. Σημειώνεται ότι 

πέραν του πιο πάνω τίτλου προσφέρεται  και το λεγόμενο «Μη Δομημένο Μακροπρόθεσμο 

πρόγραμμα» διάρκειας 4- 6 χρόνια. Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα γενικότερα, δίνουν 

έμφαση στη θεωρητική γνώση και στην εφαρμογή και ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων.  

 

(γ) Διδακτορικά προγράμματα σπουδών  διάρκειας 3 - 4 χρόνια. Για το πιο πάνω αιτούνται 

θέση μόνο κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου. Δίνεται έμφαση στην επιστημονική έρευνα και σε 

ανεξάρτητες δημιουργικές δράσεις. 

 

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Τσεχική, ωστόσο το φάσμα των προγραμμάτων που 

παρέχονται σε ξένες γλώσσες ,κυρίως στην  Αγγλική, επεκτείνεται ιδιαίτερα για να καλύψει 

τις ανάγκες των διεθνών φοιτητών.  Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα – το 

Χειμερινό Εξάμηνο, αρχίζει συνήθως μέσα Σεπτεμβρίου, και  το Θερινό Εξάμηνο, αρχίζει 

μέσα Φεβρουαρίου.   

 

Μέσω της ιστοσελίδας https://portal.studyin.cz/en/, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν 

προγράμματα σπουδών καθώς και Πανεπιστήμια, χρησιμοποιώντας τη σχετική διαδικτυακή 

μηχανή αναζήτησης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη δική του διαδικασία εισδοχής και οι 

προϋποθέσεις διαφέρουν από το ένα πρόγραμμα σπουδών στο άλλο. Επομένως, οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει πάντα να ελέγχουν τις ιστοσελίδες των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

που τους ενδιαφέρουν, καθώς και τις ιστοσελίδες των συγκεκριμένων τμημάτων.  

Παράλληλα, οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν και με το Τμήμα Εισδοχής του 

Πανεπιστημίου για ακριβείς πληροφορίες και διευκρινίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση για διάφορα προγράμματα σπουδών, σε διάφορα Πανεπιστήμια και 

Σχολές.   

Η βασική προϋπόθεση για είσοδο στις σπουδές όλων των επιπέδων, είναι η επιτυχής 

ολοκλήρωση του προηγούμενου επιπέδου σπουδών π.χ. κατοχή Πιστοποιητικού 

Αποφοίτησης/Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για εισδοχή σε Προπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. Εκτός από τα πιο πάνω ακαδημαϊκά προσόντα, ενδεχομένως να ζητηθούν τα 

ακόλουθα: βιογραφικό σημείωμα, αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement), δήλωση 

στόχων (motivation letter), συστατική επιστολή, φάκελος επιτυχιών και προσόντων 

(portfolio), εξέταση επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα και συνέντευξη μέσω διαδικτύου. 

Κάποια Πανεπιστήμια διοργανώνουν γραπτές ή/και προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις.  Τα 

προσόντα και οι δεξιότητες που απαιτούνται μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ των 

Πανεπιστημίων.   
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί τα κριτήρια εισδοχής προσφέρονται διάφορα 

προγράμματα προετοιμασίας (preparatory courses), όπως προγράμματα εκμάθησης της 

Τσεχικής γλώσσας που προορίζονται για υποψήφιους που επιθυμούν να διδαχτούν στην 

επίσημη γλώσσα της Τσεχίας και επιπλέον, προγράμματα προετοιμασίας για ενδεχόμενη 

μελλοντική εισδοχή σε Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, σε διάφορους τομείς όπως 

Οικονομικά, Ανθρωπιστικές Σπουδές, Ιατρική, Μηχανική κ.ά.   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι κυρίως μεταξύ Φεβρουαρίου και 

Απριλίου. Οι αιτήσεις εισδοχής είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων. Τα Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 

εισδοχής, το οποίο καθοδηγεί τους υποψήφιους φοιτητές στη σωστή συμπλήρωση της 

διαδικτυακής αίτησης και τους επιτρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση της αίτησής τους 

σε όλη τη διαδικασία υποβολής. Αφού συμπληρώσουν την αίτηση εισδοχής, οι υποψήφιοι 

φοιτητές θα πρέπει να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και να τη στείλουν 

ταχυδρομικώς στο αρμόδιο Πανεπιστήμιο ή Σχολή μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα.  

Ενδέχεται να ζητηθεί απόδειξη πληρωμής του τέλους αίτησης και να επισυναφθεί με την 

έντυπη μορφή της αίτησης. Τα επόμενα βήματα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, 

μέσω του διαδικτυακού συστήματος εφαρμογών και μέσω ταχυδρομικής επιστολής ή 

ηλεκτρονικού μηνύματος από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Tα προγράμματα σπουδών που διδάσκονται στην Τσεχική γλώσσα, τόσο στα Δημόσια όσο 

και στα Κρατικά Πανεπιστήμια, είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Ωστόσο, ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισμένα τέλη για τη διαχείριση των διαδικασιών εισδοχής, την παράταση της 

διάρκειας σπουδών πέρα από ένα καθορισμένο όριο και τις σπουδές σε ξένη γλώσσα. Τα 

προγράμματα σπουδών που δεν έχουν γλώσσα διδασκαλίας την Τσεχική, υπόκεινται σε 

δίδακτρα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το Πανεπιστήμιο και το αντικείμενο σπουδών. Τα 

Ιδιωτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζουν τα δικά τους δίδακτρα.   

 

Κάποια Πανεπιστήμια ενδέχεται να προσφέρουν υποτροφίες σε φοιτητές με εξαιρετικές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις.  Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο 

https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/ 

 

Η Τσεχική Κυβέρνηση προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες στους διεθνείς φοιτητές οι οποίες 

παραχωρούνται βάσει διμερών συμφωνιών. Στο παρόν χρονικό στάδιο, η Κύπρος δεν 

συμπεριλαμβάνεται στις πιο πάνω συμφωνίες.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας, 
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https://www.msmt.cz/ καθώς και στην ιστοσελίδα https://www.studyin.cz/plan-your-

studies/scholarships/ 

 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Η πλειονότητα των Πανεπιστημίων διαθέτουν τις δικές τους Εστίες (koleje) για φοιτητές . Οι 

τιμές ποικίλλουν, αλλά η μέση μηνιαία χρέωση είναι περίπου 120 Eυρώ ανά μήνα, σε ένα 

δωμάτιο με συγκάτοικο (συνήθως δύο άτομα ζουν σε ένα δωμάτιο). Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να βρουν τη δική τους ιδιωτική διαμονή, (δωμάτιο, κοινόχρηστο διαμέρισμα, 

αυτόνομο διαμέρισμα). Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος, την τοποθεσία και τον 

εξοπλισμό του διαμερίσματος.  

Το κόστος διαβίωσης κυμαίνεται μεταξύ 350 και 750 Ευρώ ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένης 

της διατροφής, διαμονής, συγκοινωνιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ποικίλλει ανάλογα 

με τον τρόπο ζωής και τον τόπο διαμονής. Οι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίσουν τη Διεθνή 

Φοιτητική Κάρτα (International Student Identity Card) με την οποία δικαιούνται μειωμένες 

τιμές στη χρήση μεταφορικών μέσων, σε εστιατόρια, κινηματογράφους, μουσεία, κονσέρτα 

και εκθέσεις.  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   

https://www.studyin.cz/ 

http://ujop.cuni.cz/en/courses/preparatory-courses-for-university-study 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ελέγχουν πάντοτε τις σχετικές ιστοσελίδες 

για όλα τα πιο πάνω θέματα και να επικοινωνούν απευθείας με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

για περισσότερες πληροφορίες. 

 

 

 

Τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας πληροφοριών, 17/05/21 
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