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                                                      ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη 

Θάλασσα, ενώ συνορεύει με την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, 

τη Σερβία και τη Ρουμανία.   

Έχει πληθυσμό 7.2 εκατομμύρια  και επίσημη γλώσσα είναι η Βουλγαρική. 

 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Tα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αυτόνομα και είναι τα 

Πανεπιστήμια, τα Εξειδικευμένα Ιδρύματα και τα Ανεξάρτητα Κολέγια. Στα 

Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας υπάρχουν όλες οι ειδικότητες σε Προπτυχιακά 

και Μεταπτυχιακά προγράμματα.  

Η γλώσσα φοίτησης είναι η Βουλγαρική. Σε ορισμένα προγράμματα σπουδών 

μπορεί να είναι η Βουλγαρική ή  η Αγγλική γλώσσα. Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  οργανώνουν και παρέχουν μαθήματα γλώσσας για ξένους 

υποψήφιους φοιτητές. Ενδεικτικά αναφέρεται το  πιστοποιημένο Τμήμα Ξένων 

Γλωσσών και Διεθνών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Σόφιας “St. Kliment 

Ohridski”, το οποίο προσφέρει μαθήματα  εκμάθησης της Βουλγαρικής 

γλώσσας. 

 Η πιστοποίηση κατοχής της  Βουλγαρικής γλώσσας επιπέδου Β2 

ολοκληρώνεται μετά από την εκμάθηση της γλώσσας και την επιτυχία στη 

σχετική εξέταση. Σημειώνεται ότι το 2012 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

ελέγχου η τυποποιημένη εξέταση Βουλγαρικής γλώσσας ως ξένης, επιπέδου 

Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, έλαβε το 

σήμα ποιότητας της Ένωσης Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη ALTE 

(ALTE Q-mark). Η ALTE είναι μια Ένωση Ιδρυμάτων από την Ευρώπη, το 

καθένα από τα οποία παρέχει στους εκπαιδευόμενους προγράμματα 

εξετάσεων και χορηγεί πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε όσους έχουν επιτύχει 

στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις πιστοποίησης 

γλωσσομάθειας διοργανώνονται από κάθε μέλος της ALTE για τη μητρική 

γλώσσα στην αντίστοιχη χώρα  ή περιοχή. 
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Πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο/Λίστα των διαπιστευμένων Ιδρυμάτων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στη Βουλγαρία είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο του 

Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών:  http://www.deo.uni-sofia.bg/en/ 

Πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στη Βουλγαρία είναι διαθέσιμες στον πιο κάτω σύνδεσμο:  

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Τα κριτήρια εισδοχής για τους Ευρωπαίους υποψήφιους φοιτητές διαφέρουν 

ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Συνήθως 

ισχύουν τα πιο κάτω: 

  (α)  Συμμετοχή σε  εξετάσεις για τη διεκδίκηση θέσης στα προγράμματα 

σπουδών της επιλογής των υποψηφίων με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν 

και για τους Βούλγαρους φοιτητές, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό των 

υποψήφιων φοιτητών. Οι  συγκεκριμένες εξετάσεις οργανώνονται και 

καθορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή  

(β)   Συμμετοχή στη διαδικασία της  Κατάταξης  σε θέση για τα προγράμματα 

σπουδών στα οποία  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν θέση  μόνο 

σύμφωνα με τη βαθμολογία των Kρατικών Aπολυτηρίων Eξετάσεων. Η  

συγκεκριμένη βαθμολογία σχηματίζεται από το βαθμό της Βουλγάρικης 

γλώσσας (προσφέρεται εκμάθηση κυρίως σε προπαρασκευαστικό 

πρόγραμμα) και τον βαθμό από τα ειδικά μαθήματα για το ανάλογο πρόγραμμα 

σπουδών.   

Ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, μπορεί να απαιτείται η επιλογή  

συγκεκριμένων μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Σημειώνεται ότι για σπουδές στην Ιατρική ισχύουν τα ακόλουθα:(α) απαραίτητο 

κριτήριο εισδοχής η επιλογή και η βαθμολογία στα μαθήματα Βιολογίας και 

Χημείας, στο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (β) υποχρεωτική 

εξέταση στη Βιολογία και Χημεία όταν στα προγράμματα σπουδών  η γλώσσα 

διδασκαλίας είναι η Βουλγαρική,  γ) απαραίτητη εξέταση στην Αγγλική γλώσσα  

για τα  προγράμματα σπουδών για τα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι η 

Αγγλική. 

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται κάποια από τα πιο πάνω κριτήρια 

εισδοχής,  προσφέρεται ως εναλλακτική επιλογή, το προπαρασκευαστικό 

πρόγραμμα   (foundation course). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το πιο πάνω 

πρόγραμμα λειτουργεί  στο Τμήμα Γλωσσικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Σόφιας “St. Kliment Ohridski”. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου 

προγράμματος,  οι φοιτητές μπορούν να αλλάξουν επιλογή προγράμματος 

σπουδών  με τη βοήθεια των καθηγητών τους. Το Τμήμα οργανώνει επίσκεψη 

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/
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σε διάφορα Πανεπιστήμια  για να προχωρήσουν οι φοιτητές στην 

καταλληλότερη επιλογή. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αυτονομίας 

τους, καθορίζουν και ανακοινώνουν όλη τη σχετική διαδικασία για την υποβολή 

αίτησης και αποδοχή/εγγραφή  στα προγράμματα σπουδών (π.χ. απαραίτητα 

δικαιολογητικά, έντυπο αίτησης και προθεσμίες υποβολής).  

Γενικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά  για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι τα ακόλουθα: 

1. Μηχανογραφικό Δελτίο με σύντομα βιογραφικά στοιχεία και τις Σχολές 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στις οποίες οι υποψήφιοι επιθυμούν να 

φοιτήσουν.  

2. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   και 

αναλυτική βαθμολογία. Ισχύει για  υποψήφιους φοιτητές που θα 

ακολουθήσουν  σπουδές  πλήρους φοίτησης σε Προπτυχιακό ή 

Μεταπτυχιακό επίπεδο.    

3. Έγγραφο που χορηγείται από αρμόδιο όργανο της κάθε χώρας το οποίο  

βεβαιώνει πως ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την 

εκπαίδευσή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας όπου και έχει 

εκδοθεί το Απολυτήριο. 

4. Ιατρική βεβαίωση η οποία εκδόθηκε ένα μήνα πριν από την ημερομηνία 

της εισαγωγικής εξέτασης, επικυρωμένη από τις Αρμόδιες Αρχές της 

χώρας του υποψηφίου.  

5. Αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων ιθαγένειας – για τους 

κατόχους διπλής ιθαγένειας, εκ των οποίων η μία είναι η Βουλγαρική. 

6. Αντίγραφο ταυτότητας υποψηφίου. 

7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες. 

Τα έγγραφα 2, 3, 4  πρέπει να είναι επικυρωμένα με τη σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille), μεταφρασμένα στη Βουλγάρικη γλώσσα και επικυρωμένα στην 

Πρεσβεία ή στο Προξενείο της Βουλγαρίας.  

Καθ΄ όλη  τη διάρκεια του χρόνου δίνονται  πληροφορίες από αρμόδιο σχετικό 

Τμήμα στη Βουλγαρία,  στην  Ελληνική γλώσσα. Παράλληλα, η Πρεσβεία της 

Βουλγαρίας στην Κύπρο, τον μήνα Αύγουστο, παρέχει όλες τις σχετικές   

πληροφορίες και δέχεται επίσημα τα σχετικά  πιστοποιητικά των υποψηφίων.  

 

 

 

 



Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

  4 
 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Οι υποψήφιοι φοιτητές υποχρεούνται να πληρώνουν δίδακτρα στις ακόλουθες 

περιπτώσεις ꞉ 

 
Α. Οι Ευρωπαίοι φοιτητές οι οποίοι εισάγονται στη Δημόσια Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους Βούλγαρους φοιτητές, 

ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν, 150 μέχρι 800 

Ευρώ ανά  έτος. Τα δίδακτρα φοίτησης εγκρίνονται ετησίως με διάταγμα (CM 

Decree) του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα έχουν τα ίδια δικαιώματα 

όσον αφορά τη διεκδίκηση υποτροφιών.  

 

Β. Οι φοιτητές με πιστοποιημένη Βουλγαρική καταγωγή και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του διατάγματος  CM 103 πληρώνουν δίδακτρα όπως και οι 

Βούλγαροι φοιτητές.    

 

Γ. Οι διεθνείς φοιτητές  καταβάλουν δίδακτρα. Το  ποσό διαφέρει κατά 

περίπτωση. 

 

Οι φοιτητές, που κάνουν την Ειδικότητά τους και οι διδακτορικοί φοιτητές που 

είναι αλλοδαποί, δικαιούνται να λάβουν υποτροφίες. Τα κριτήρια για την 

κατανομή των υποτροφιών καθορίζονται από σχετική Κυβερνητική Υπηρεσία 

της Βουλγαρίας.  

 

 
ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΒΙΩΣΗ 
Oι φοιτητές μπορούν να μείνουν σε φοιτητική εστία ή να νοικιάσουν σπίτι σε 

πολύ χαμηλές τιμές. Το κόστος διαβίωσης γενικά ανέρχεται σε 500-600 Ευρώ 

μηνιαίως. Επίσης, όσοι φοιτητές έχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα 

Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, μπορούν να έχουν δωρεάν τις σχετικές 

υπηρεσίες. 

 
 
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  
https://studyinbulgaria.bg/   
 
http://www.deo.uni-sofia.bg/ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗꓽ 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,  26/2/2021 


