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ΒΕΛΓΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Βέλγιο είναι χώρα στη βορειοδυτική Ευρώπη και συνορεύει με την Ολλανδία, τη Γερμανία, το 
Λουξεμβούργο και τη Γαλλία.  Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχει πληθυσμό 
11,5 εκατομμύρια. 

Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακό κράτος και αποτελείται από τρεις κοινότητες σε τρεις περιφέρειες: 
Φλαμανδική, Γαλλική και Γερμανική . 

Οι τρεις εθνικές γλώσσες του Βελγίου είναι η Ολλανδική, η Γαλλική και η Γερμανική.  

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Βέλγιο προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων σπουδών σε 
διάφορα επίπεδα. 

Το ακαδημαϊκό έτος διαφέρει σε κάθε Ίδρυμα αλλά συνήθως ξεκινά μεταξύ 15ης Σεπτεμβρίου 
και 1ης Οκτωβρίου. 

Η Φλαμανδική και Γαλλική κοινότητα ως μεγαλύτερες, έχουν το δικό τους σύστημα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

 

ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Στη Φλαμανδική κοινότητα η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Βελγίου, μεταξύ Ολλανδίας 
και Γαλλίας, γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ολλανδική. Στην Αγγλική γλώσσα προσφέρονται 
κάποια προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Πτυχίου και περισσότερα σε επίπεδο 
Μεταπτυχιακών σπουδών. Υπάρχουν 18 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , (α) τα Πανεπιστήμια και (β) 
τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και Τεχνών.  

Τα Πανεπιστήμια επικεντρώνονται στην έρευνα και προσφέρουν ακαδημαϊκά Πτυχία Bachelor, 
Master, Advanced Master, Διδακτορικά -PhD και Μεταπτυχιακά Πιστοποιητικά (Post Graduate 
Certificates). 
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Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών (και Τεχνών) επικεντρώνονται στην πρακτική 
εξάσκηση και προσφέρουν Πτυχία Associate Degrees, Επαγγελματικά Πτυχία - Professional 
Bachelor και  Advanced Bachelor και Μεταπτυχιακά Πιστοποιητικά - Post Graduate Certificates. 

Σε σχέση με τους τίτλους σπουδών σημειώνονται τα εξής: 

 Το Αssociate Degree (90-120 ECTS) είναι ένα πρακτικό πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας 2 
ετών, το οποίο προετοιμάζει τους φοιτητές είτε για απευθείας είσοδο στην αγορά εργασίας είτε 
για συνέχιση των σπουδών για απόκτηση Επαγγελματικού Πτυχίου - Professional Bachelor 
(European Qualification Framework level 5). Τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών 
προσφέρονται μόνο στην Ολλανδική γλώσσα. 

 Το Professional Bachelor (180 ECTS)  είναι Πτυχίο που συνδυάζει θεωρία και πρακτική, 
διάρκειας συνήθως 3 ετών και προετοιμάζει τους φοιτητές για την είσοδο τους στην  αγορά 
εργασίας. Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της Νοσηλευτικής για τον οποίο η διάρκεια σπουδών 
είναι 4 χρόνια (240 ECTS). Για συνέχιση των σπουδών σε Μεταπτυχιακό επίπεδο σε 
Φλαμανδικό Πανεπιστήμιο απαιτείται η παρακολούθηση επιπλέον προγράμματος σπουδών 
(bridge programme). 

 Το Academic Bachelor (180 ECTS) είναι θεωρητικό Πτυχίο. Το συγκεκριμένο προσφέρεται από 
Πανεπιστήμια, Σχολές Τεχνών και την Ακαδημία Ναυτιλίας διάρκειας  συνήθως 3 ετών, και 
προετοιμάζει τους φοιτητές για Μεταπτυχιακές σπουδές.  

 Το Advanced Bachelor (60 ECTS) είναι Πτυχίο που προσφέρεται από Πανεπιστήμια 
Εφαρμοσμένων Επιστημών και προσφέρει εκτεταμένη και εξειδικευμένη γνώση σε ένα τομέα 
σπουδών. Απευθύνεται σε άτομα που κατέχουν Πτυχίο Bachelor.  

 Το Master (60-120 ECTS) είναι συνήθως διάρκειας 1-2 ετών, συνδυάζει θεωρητική γνώση και 
έρευνα σε εξειδικευμένο επίπεδο και απευθύνεται σε κατόχους Πτυχίου. 

 Το Advanced Master (60-120 ECTS) προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση και πρακτική που 
σχετίζεται με την έρευνα σε ένα τομέα και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που κατέχουν Master. 

 Το PhD είναι Διδακτορικός τίτλος που απονέμεται σε φοιτητές που ολοκληρώνουν πρωτότυπη 
ακαδημαϊκή έρευνα σε ένα επιστημονικό πεδίο.  

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Στη Γαλλική κοινότητα (Βαλλονίας - Βρυξελλών) τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαχωρίζονται σε 
τρεις κατηγορίες, τις λεγόμενες Ακαδημίες Πανεπιστημίων:  The Academy of Louvain, The 
Academy of Wallonia- Brussels, The Academy of Wallonia – Europe.Η γλώσσα διδασκαλίας 
είναι η Γαλλική. Κάποια μαθήματα διδάσκονται σε άλλη γλώσσα όπως η Αγγλική. Τα 
περισσότερα Πανεπιστήμια έχουν Κέντρα Γλωσσών στα οποία οι φοιτητές μπορούν να 
μελετήσουν τη Γαλλική ή την Ολλανδική ως ξένη γλώσσα. Επίσης πολλά Πανεπιστήμια 
προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα. 
Φοιτητές που δεν κατέχουν τη Γαλλική γλώσσα αλλά έχουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
δικαιούνται να εγγραφούν για Διδακτορικές σπουδές, μόνο σε ορισμένα εξειδικευμένα 
πανεπιστημιακά προγράμματα. 
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Οι πανεπιστημιακές σπουδές  παρέχουν τους ακόλουθους τίτλους σπουδών: 
Bachelor: διάρκεια 3 έτη (180 credits) 
Master:  διάρκεια 1 έτος (60 credits) ή 2 έτη (120 credits)  
Διδακτορικό: διάρκεια περίπου 3 έτη 

Για πληροφορίες ισοδυναμίας Πτυχίων : www.equivalences. cfwb.be 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Η εισδοχή στα περισσότερα από τα Βελγικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ανοικτή 
σε όποιον έχει αποφοιτήσει από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, για προγράμματα 
στους τομείς της Ιατρικής , της Μηχανικής, των Επιχειρήσεων και των Τεχνών, απαιτείται από 
τους υποψήφιους φοιτητές να πετύχουν και σε εισαγωγικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές 
συνήθως αφορούν (α) τις γνώσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα π.χ. για την Ιατρική στη Βιολογία, 
Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά και (β) την κατανόηση εννοιών, την ικανότητα συλλογισμού, την 
κριτική σκέψη και ανάλυση, την ηθική και δεοντολογία. 
 

ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Τα περισσότερα Ιδρύματα απαιτούν εξέταση της Ολλανδικής γλώσσας για τα προγράμματα που 
διδάσκονται στην Ολλανδική, καθώς και προκαταρκτική εξέταση γλώσσας για τα προγράμματα 
που διδάσκονται σε άλλη γλώσσα. 

Οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε Πτυχιακά προγράμματα, εφόσον 
έχουν συμπληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση («Απολυτήριο») που θεωρείται ισοδύναμη 
με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Βελγίου («Diploma van secundair conderwijs»). 

Η εισαγωγή υποψηφίων φοιτητών σε Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα 
αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Ιδρύματος εφόσον το Πτυχίο του φοιτητή 
είναι ισοδύναμο με Πτυχίο του Βελγίου. 

Τα Διδακτορικά προγράμματα είναι ανοικτά σε αποφοίτους με σχετικό Μεταπτυχιακό. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών η προκαταρκτική εξέταση είναι 
αναγκαία. 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ανάλογα με το Ίδρυμα και το πρόγραμμα σπουδών, τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν. Τα βασικά 
κριτήρια εισδοχής περιλαμβάνουν το Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την 
πιστοποίηση καλής γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας 

Γενικότερα και σε σχέση με τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να 

έχουν οι φοιτητές για την είσοδο τους στο Βέλγιο σημειώνονται τα ακόλουθαꓽ  

Φοιτητές από κράτη μέλη της της Ε.Ε. δε χρειάζονται visa.  

Οι υποψήφιοι φοιτητές πριν αρχίσουν τις σπουδές τους απαιτείται να επισκεφθούν τη Βελγική 
Πρεσβεία ή το Βελγικό Προξενείο στη χώρα τους. Κατά την επίσκεψη στην Πρεσβεία ή στο 
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Προξενείο θα χρειαστούν τα ακόλουθα έγγραφα ως στοιχεία συμπλήρωσης της αίτησης των 
υποψηφίων φοιτητών για την έναρξη των  σπουδών τους για πιστοποιητικό εγγραφής από το 
Δημαρχείο της περιοχής που διαμένουν  

 Έγκυρο διαβατήριο  ή δελτίο ταυτότητας 

 Άδεια εγγραφής στο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Πιστοποίηση οικονομικής κατάστασης 

 Επίσημη πιστοποίηση ασφάλειας υγείας στη χώρα προέλευσης 

 Αντίγραφο συμβολαίου διαμονής του φοιτητή (εάν ήδη υπάρχει) 
https://www.studyinflanders.be/practical-information/visa-requirements 

Μετά την άφιξή τους στο Βέλγιο, οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στο Δημαρχείο, εντός οκτώ 
(8) ημερών. Οι τοπικές αρχές θα εκδώσουν έγγραφο ταυτότητας για τους  φοιτητές άλλων 
χωρών  που διαμένουν προσωρινά στο Βέλγιο. Το συγκεκριμένο αυτό έγγραφο θα τους 
επιτρέπει την είσοδο και έξοδο από τη χώρα. Οι φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από Φλαμανδικό 
Πανεπιστήμιο και επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκμάθησης της Ολλανδικής 
γλώσσας, μπορούν να αποκτήσουν προσωρινή άδεια παραμονής (το πολύ ένα έτος) πριν από 
την έναρξη του προγράμματος σπουδών τους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  

Για πληροφορίες για τις προθεσμίες και τα απαραίτητα πιστοποιητικά είναι απαραίτητο οι 
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται απευθείας στα Ιδρύματα και Σχολές που τους ενδιαφέρουν. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Αν και η φοίτηση είναι δωρεάν, η κυβέρνηση του Βελγίου καθορίζει τέλη εγγραφής για όλα τα 
Δημόσια Ιδρύματα.  

Στη Φλαμανδική κοινότητα τα τέλη εγγραφής είναι περίπου 600 Ευρώ ετησίως.  

Γενικά το κόστος για συμπλήρωση 60 πιστωτικών μονάδων (ECTS), κυμαίνεται  στα € 1.000.       

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τα δίδακτρα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες των 
Πανεπιστημίων.  

Οι διεθνείς φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία ή επιδότηση, εφόσον 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Ζουν στο Βέλγιο με την οικογένειά τους για τουλάχιστον δύο έτη ή αναγνωρίζονται ως 
πολιτικοί πρόσφυγες 

 Δεν επαναλαμβάνουν ακαδημαϊκό έτος 

 Είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές για πλήρη φοίτηση 
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμοꓽ   

http://www.ond.vlaanderen.be/english 
Flandewrs Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education 
 
Στη Γαλλική κοινότητα τα τέλη εγγραφής αρχίζουν περίπου από 850  Ευρώ. Γενικά, οι φοιτητές 
της Ε.Ε. πληρώνουν περισσότερο από τους πολίτες του Βελγίου, αλλά λιγότερο από τους μη 
Ευρωπαίους φοιτητές. Το ποσό ανέρχεται σε περίπου 4.175 Ευρώ για το Πτυχίο Bachelor και 
2.000 Ευρώ για το Master  και Διδακτορικό. Επίσης, πιθανό να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις 
για φοιτητές μη Ευρωπαίους πολίτες που ποικίλλουν ανάλογα με τα Πανεπιστήμια.  
Επιχορηγήσεις δίνονται από τη Γαλλική Kοινότητα και τα Πανεπιστήμια. 

Για περισσότερες πληροφορίεςꓽ  www.wbi.be 

ΔΙΑΜΟΝΗ –ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρουν δωμάτια σε φοιτητές ή παρέχουν καταλόγους 
δωματίων για ενοικίαση. Οι φοιτητές μπορούν  επίσης να ψάξουν  για στέγαση μέσω γραφείων 
ή ιδιωτών. Η ελάχιστη τιμή για διαμονή μπορεί να κυμανθεί από 250-500 Ευρώ μηνιαίως. Μερικά 
Ιδρύματα προσφέρουν στέγαση με περίπου 200 Ευρώ το μήνα. Η ενοικίαση studio είναι πιο 
ακριβή, με την ελάχιστη τιμή να κυμαίνεται περίπου στα 400 Ευρώ μηνιαίως. Περισσότερες 
πληροφορίες υπάρχουν συνήθως στα γραφεία υποδοχής των Πανεπιστημίων. 
Γενικά τα έξοδα διαβίωσης  των φοιτητών διαφέρουν ανά περιοχή αλλά κυμαίνονται στα  950 
Ευρώ το μήνα. Περιλαμβάνονται στέγαση, διατροφή, μετακίνηση και διάφορα έξοδα σπουδών 
(π.χ. αγορά υλικών).  
Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο:  
http://www.studyinbelgium.be/en/content/cost-living 

 
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

https://greece.diplomatie.belgium.be/en/travel-belgium/studying-belgium 

http://www.studyinbelgium.be 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗꓽΟι 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 16/10/2020 
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