Φινλανδία
http://studyinfinland.fi
Η Φινλανδία έχει ξεκινήσει μια εθνική στρατηγική για τη δημιουργία μιας
«πληροφορημένης κοινωνίας" και η προσπάθεια αυτή βασίζεται στον πληθυσμό της, ο
οποίος έχει υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με
δυνατότητες ανάπτυξης και έρευνας. Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής, η
Φινλανδική τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει λάβει μεγαλύτερη προσοχή και
χρηματοδότηση κατά την τελευταία δεκαετία.
Τα Φινλανδικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν πάνω από 340
προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Bachelor, Master και Διδακτορικού. Όλα αυτά τα
προγράμματα οδηγούν σε αναγνωρισμένα
φινλανδικά πτυχία τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

Εισαγωγή:

Στα Φινλανδικά Πανεπιστήμια
Το Bachelor (αξίας 180 πιστωτικών μονάδων ECTS) στα φινλανδικά πανεπιστήμια
είναι 3 χρόνια φοίτησης.
Το Master (αξίας 120 πιστωτικών μονάδων ECTS) είναι 2 χρόνια φοίτησης.
Το Doctorate (αξίας 240 πιστωτικών μονάδων ECTS) απαιτεί τουλάχιστο 4 χρόνια
πλήρους φοίτησης.
Στα Φινλανδικά Πολυτεχνεία (πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών universities of applied sciences, UAS)
Το Bachelor (αξίας 210 - 270 πιστωτικών μονάδων ECTS) διαρκεί 3,5 έως 4,5
χρόνια.
Το Master (αξίας 60 - 90 πιστωτικών μονάδων ECTS) διαρκεί 1- 1,5 χρόνο και
στοχεύει σε άτομα με πτυχίο και τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας μετά
την αποφοίτηση.

Κριτήρια
εγγραφής:

Για την εγγραφή σε Φιλανδικό πανεπιστήμιο:
Για σπουδές Bachelor:
- ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να καταθέσει επικυρωμένα επίσημα αντίγραφα του
σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του/της, έτσι που τα πιστοποιητικά να
αποδεικνύουν ότι έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση της χώρας του/της.
- οι υποψήφιοι να πληρούν τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου για την αγγλική
γλώσσα (και άλλα πιθανά προγράμματα / συγκεκριμένες απαιτήσεις), όπως
ορίζονται από το τριτοβάθμια εκπαιδευτικό ίδρυμα.
- Τα τεστ TOEFL ή IELTS συνήθως απαιτούνται από τους υποψήφιους (πιθανό
να γίνουν δεκτά και άλλα επίσημα τεστ). Η ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται
για το τεστ μπορεί να διαφέρει από το ένα πρόγραμμα στο άλλο.
- ο/η υποψήφιος/α πρέπει να περάσει με επιτυχία εισαγωγικές εξετάσεις για την
εισδοχή του/της στη Φινλανδική τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Συνήθως οι εξεταζόμενοι παρακάθονται ένα γραπτό δοκίμιο. Για θέματα εικαστικής
τέχνης, θεάτρου, μουσικής ίσως χρειαστεί να προετοιμαστεί χαρτοφυλάκιο εργασίας,
ή μπορεί να κληθούν σε ακρόαση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται στη Φινλανδία.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης αποτελεί ουσιαστικό μέρος της
διαδικασίας για την επιλογή του/της υποψηφίου. Οδηγίες για την εισαγωγική εξέταση
παρέχονται από το γραφείο εισαγωγής του πανεπιστημίου.
Σημείωση:
Ένας υποψήφιος μπορεί να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές του
πανεπιστημίου με τα πιστοποιητικά που παρέχει αλλά να αποκλειστεί για μια θέση στο
πανεπιστήμιο αν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων δεν είναι
ικανοποιητικά.
Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προβαίνουν στην τελική επιλογή των

σπουδαστών μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός
θέσεων στα Φινλανδικά πανεπιστήμια ετησίως. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της
επιλογής των σπουδαστών μπορεί να είναι αρκετά ανταγωνιστική. Οι υποψήφιοι οι
οποίοι γίνονται δεκτοί παραλαμβάνουν επιστολή αποδοχής.
Σημείωση:
• Διπλώματα και πιστοποιητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ δεν
γίνονται αποδεκτά.
επικυρωμένα
αντίγραφα
των
πρωτοτύπων
των
• Αποστέλλονται
πιστοποιητικών, μέσω ταχυδρομείου, μετά τη συμπλήρωση της αίτησης online.
• Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στα αγγλικά, φινλανδικά ή σουηδικά, αν η αρχική τους έκδοση είναι
σε κάποια άλλη γλώσσα.
• Συνιστάται να στέλνετε όλα τα έγγραφα σας σε ένα ενιαίο πακέτο, δεδομένου
ότι αυτό διευκολύνει την επεξεργασία της αίτησης του υποψηφίου
• Προσοχή στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων - αν τα έγγραφα σταλούν αργά,
η αίτηση δεν θεωρείται έγκυρη. Συνήθως στα πανεπιστήμια για σπουδές
Bachelor και Μάστερ η υποβολή αιτήσεων ξεκινά μεταξύ Νοεμβρίου και
Ιανουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτικό
φορέα για το πότε ακριβώς υποβάλλεται η αίτηση ή επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.universityadmissions.fi
• Τα Φινλανδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα
αυστηρά σχετικά με πλαστά έγγραφα και πιστοποιητικά.
Αν οποιεσδήποτε ψευδείς πληροφορίες συμπεριληφθούν στην αίτηση, οι υποψήφιοι
θα αποκλειστούν.
Όσοι ενδιαφέρονται για σπουδές σε επίπεδο Master (διδακτορικές σπουδές, έρευνα)
πρέπει να επικοινωνήσουν με τα πανεπιστήμια της επιλογής τους άμεσα για
πληροφορίες σχετικά με το πώς και πότε θα υποβάλουν αίτηση. Ορισμένα
πανεπιστήμια δέχονται αιτήσεις για διδακτορικές σπουδές ανά πάσα στιγμή, ενώ άλλα
μπορεί να έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Για σπουδές Masters/Doctoral:
• Για αίτηση Μάστερ ή Διδακτορικού προγράμματος ισχύουν τα πιο πάνω,
συνοδευόμενα με επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα των επιδόσεων
προηγούμενων ακαδημαϊκών τίτλων.
• Τεστ γλωσσικών ικανοτήτων.
• Μεταπτυχιακά προγράμματα σε Πολυτεχνεία απαιτούν οι υποψήφιοι να είναι
κάτοχοι πτυχίου και με 3 χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία.
• Το ακαδημαϊκό έτος στη Φινλανδία χωρίζεται σε δύο εξάμηνα:
Φθινοπωρινό εξάμηνο (από τον Αύγουστο / Σεπτέμβριος - Δεκέμβριο)
εξάμηνο
(από
τον
Ιανουάριο
έως
το
τέλος
Μαΐου)
• Εαρινό
Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών αρχίζουν με την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί κάποια προγράμματα να ξεκινούν
κατά το εαρινό εξάμηνο.
Δεν υπάρχουν δίδακτρα για τους πολίτες της ΕΕ.
Δίδακτρα:

Σε συγκεκριμένα Master’s στην αγγλική γλώσσα είναι πιθανόν τα Φινλανδικά
Πανεπιστήμια να χρεώσουν δίδακτρα για μη ΕΕ πολίτες. Είναι σημαντικό να ελέγχετε

την πολιτική για τα δίδακτρα για το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα από τις ιστοσελίδες
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships
Υποτροφίες:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για υποτροφία
απευθείας από το φινλανδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου φοιτάτε. Αυτό
το είδος υποτροφίας μπορεί να είναι διαθέσιμη και για τους ερευνητές.
Για σπουδές επιπέδου Bachelor ή Master όπου, τα Φινλανικά Πανεπιστήμια και
Πολυτεχνεία (UAS) δεν χρεώνουν δίδακτρα, δεν προσφέρουν καμία υποτροφία.
Μερικά Φινλανδικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν ένα
μικρό αριθμό υποτροφιών ή επιχορηγήσεων για διεθνείς φοιτητές και ερευνητές, αν και
αυτά τα είδη των επιλογών είναι σχετικά σπάνια. Για περισσότερες πληροφορίες θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με το εκπαιδευτικό ίδρυμα που σας ενδιαφέρει.
Σημείωση: συνήθως ο υποψήφιος φοιτητής / ερευνητής δικαιούται να υποβάλλει
αίτηση για υποτροφία αν έχει γίνει δεκτός για σπουδές/έρευνα στο εκπαιδευτικό
ίδρυμα. Το πανεπιστήμιο του Helsinski προσφέρει χορηγίες για φοιτητές που έγιναν
δεκτοί για να φοιτήσουν σε Internaltional Master’s Degree Programme.

Απαραίτητα
Δικαιολογητικά:

Με την άφιξη σας στη Φινλανδία πρέπει να τακτοποιηθούν τα πιο κάτω θέματα:
•
•
•
•
•

Εγγραφή στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στοιχεία διαμονής του σπουδαστή
Εγγραφή της διαμονής του σπουδαστή στη Φινλανδία με την αστυνομία ή το
τοπικό γραφείο μητρώου (εάν μείνετε για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος)
Φορολογικά θέματα (αν σκοπεύετε να εργαστείτε με μερική απασχόληση κατά
τη διάρκεια των σπουδών σας)
Άλλα πρακτικά θέματα για την καθημερινή σας ζωή στη Φινλανδία (τραπεζικός
λογαριασμός,
κινητό
τηλέφωνο,
τοπικές
μεταφορές,
κλπ.)
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από το Πανεπιστήμιο / την
ένωση φοιτητών του πανεπιστημίου όπου θα φοιτάτε.

Συνήθως, μετά την άφιξή σας, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σε αυτά και άλλα
πρακτικά ζητήματα από τις Φινλανδικές φοιτητικές ενώσεις. Αν έχετε οποιεσδήποτε
απορίες ή αμφιβολίες για κάποιο πρακτικό ζήτημα σχετικά με τη ζωή σας στη
Φινλανδία ως φοιτητής, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από το Διεθνές Γραφείο
φοιτητικής ένωσης ή από συμφοιτητές.
Προσωπικά
έξοδα:

Στη Φινλανδία γενικά, το κόστος ζωής θεωρείται σχετικά υψηλό.
Τα μηνιαία έξοδα του φοιτητή αρχίζουν περίπου από 700€. Ένα μεγάλο μέρος του
μηνιαίου ποσού εξαρτάται από την περιοχή διαμονής του φοιτητή.
Οι φοιτητές μπορούν να έχουν εκπτώσεις στα εστιατόρια και καφετέριες φοιτητών,
δημόσιες μεταφορές, κλπ. Επίσης, η στέγαση των σπουδαστών σε κοινόχρηστες
εγκαταστάσεις είναι συνήθως μια επιλογή χαμηλότερου κόστους.

Στέγαση:

Η στέγαση στη Φινλανδία για φοιτητές που μετέχουν σε ανταλλαγή προγραμμάτων ή
πτυχίου, οργανώνεται συνήθως από τις φοιτητικές οργανώσεις στέγασης. Σε
ορισμένες πανεπιστημιακές πόλεις η στέγαση μπορεί επίσης να διευθετηθεί μέσω των
φοιτητικών ενώσεών τους ή περιφερειακών φοιτητικών συλλόγων. Πολλές πόλεις και
δήμοι διατηρούν κοιτώνες σε συνεργασία με τις δημοτικές κοινότητες ή τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση των
σπουδαστών στη Φινλανδία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Διεθνές Γραφείο του
εκπαιδευτικού ιδρύματος που έχετε επιλέξει.
Επίσης περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην πιο κάτω ιστοσελίδα
http://www.opiskelija-asunnot.fi/en

Aσφάλεια &
Υγεία:

Συνίσταται στους φοιτητές να έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο να καλύπτει τη
διαμονή τους στη Φινλανδία αλλά και το ταξίδι τους προς και από τη Φινλανδία όπως
και σε άλλες γειτονικές χώρες.

Το Φινλανδικό Εθνικό Σχέδιο Υγείας (NHI) καθεστώς της Kela, καλύπτει κατά κανόνα
μόνο τους μόνιμους κάτοικους της Φινλανδίας, γι’ αυτό ξένοι φοιτητές που κατοικούν
στη Φινλανδία με προσωρινή φοιτητική άδεια παραμονής δεν καλύπτονται από το
σύστημα ΝΗΙ. Σε περίπτωση που φοιτητής δεν είναι ασφαλισμένος σε ένα αντίστοιχο
σύστημα ασφάλισης της χώρας καταγωγής του, συνιστάται να πάρει ασφάλεια
ιατρικής περίθαλψης και ατυχήματος από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία πριν από την
άφιξή του στη Φινλανδία.
Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε επείγουσα ιατρική φροντίδα στη Φινλανδία, έχετε
πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υπό τη Φινλανδική Εθνική Νομοθεσία, ανεξάρτητα
από την εθνικότητά σας. Πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα επιστροφής των εξόδων
θεραπείας τους.
Visa ή άδεια
παραμονής
φοιτητή:

Αν οι σπουδές στη Φινλανδία διαρκούν περισσότερο από τρεις μήνες, θα χρειαστείτε
άδεια παραμονής φοιτητή. Αν είστε πολίτης της ΕΕ και διαμένετε στη Φινλανδία για
διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών (έξι μηνών για τους πολίτες των Βορείων
Χωρών), θα πρέπει να εγγραφείτε ως κάτοικος Φινλανδίας.
Περισσότερες πληροφορίες: Finnish embassies: www.formin.fi

Φινλανδικά
Πανεπιστήμια:

Poliisiammattikorkeakoulu - Polisyrkeshögskolan -- Police College - Tampere
Metropolia-ammattikorkeakoululsinki -- Helinski Metropolia University of Applied
Sciences - Helinski, Espoo, Vantaa
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu -- Tampere University of Applied Sciences Tampere
Savonia-ammattikorkeakoulu -- Savonia Polytechnic - Kuopio
Åbo Akademi -- Abo Akademi University - Turku
Hanken Svenska handelshögskolan -- Hanken School of Economics - Helinski
Helsingin kauppakorkeakoulu -- Aalto University - Helinski
Helsingin yliopisto -- University of Helinski - Helinski

Joensuun yliopisto -- University of Eastern Finland - Joensuu, Kuopio, Savonlinna
Jyväskylän yliopisto -- University of Jyväskylä - Jyväskylä
Kuopion yliopisto -- University of Kuopio - Kuopio
Kuvataideakatemia -- Finnish Academy of Fine Arts - Helinski
Lapin yliopisto -- University of Lapland - Rovaniemi
Lappeenrannan teknillinen yliopisto -- Lappeenranta University of Technology Lappeenranta
Oulun yliopisto -- University of Oulu - Oulu
Sibelius-Akatemia -- Sibelius Academy - Helinski
Svenska handelshögskolan -- Swedish School of Economics - Helinski
Taideteollinen korkeakoulu -- Aalto University School of Art and Design - Helinski
Tampereen teknillinen yliopisto -- Tampere University of Technology - Tampere
Tampereen yliopisto -- University of Tampere - Tampere
Teatterikorkeakoulu -- Theatre Academy - Helinski
Teknillinen korkeakoulu -- Aalto University's University of Technology - Espoo
Turun kauppakorkeakoulu -- Turku School of Economics - Turku
Turun yliopisto -- University of Turku - Turku
University of Helsinki -- University of Helinski - Helinski
University of JyvÃ¤skylÃ¤ -- University of Jyväskylä - Jyväskylä
Vaasan yliopisto -- University of Vaasa - Vaasa

