ΣΟΥΗΔΙΑ
Εισαγωγή

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Σουηδία αποτελείται από Δημόσια και Ιδιωτικά
Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Κολέγια.
Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της χώρας προσφέρουν πρώτο πτυχίο
(Bachelor), μεταπτυχιακό (Master) και διδακτορικό δίπλωμα (Doctoral). Τα
Πανεπιστημιακά Κολέγια, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, προσφέρουν δίπλωμα
(Diploma), πρώτο πτυχίο και μεταπτυχιακό, αν και μερικά έχουν λάβει άδεια
να προσφέρουν περιορισμένο αριθμό διδακτορικών διπλωμάτων. Υπάρχουν
επίσης πάνω από 12 ανεξάρτητες σχολές με το δικαίωμα να απονέμουν
τίτλους επαγγελματικών προσόντων στη ψυχοθεραπεία.
Τα ονόματα ορισμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων δεν συμπίπτουν κατ'
ανάγκη με τον τύπο του Ιδρύματος που αντιπροσωπεύουν. Ορισμένα
Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τη σουηδική ορολογία για Κολέγιο (Hogskola)
και ορισμένα Πανεπιστημιακά Κολέγια αυτοαποκαλούνται Πανεπιστήμια. Η
μόνη πραγματική διαφορά έγκειται στο δικαίωμα του συγκεκριμένου
Ιδρύματος να χορηγεί διδακτορικά διπλώματα.
Πολλά από τα Πανεπιστήμια και τα Πανεπιστημιακά Κολέγια προσφέρουν ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων, ενώ άλλα ειδικεύονται σε τομείς όπως η Ιατρική, η
Τεχνολογία, οι Καλές Τέχνες, οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Ψυχολογία. Στη
Σουηδία, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θεωρούνται ισοδύναμα μεταξύ τους
και οι μαθητές επιλέγουν κάποιο Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστημιακό Κολέγιο με
βάση το επιθυμητό πρόγραμμα, τη διαθεσιμότητα, την τοποθεσία και το
μέγεθος.
Στο πρώτο επίπεδο σπουδών, υπάρχουν δύο επιλογές πτυχίων: το
"Högskoleexamen", το οποίο μπορεί να απ οκτηθεί στα δύο έτη σπουδών
(120 ECTS), και το "Kandidatexamen", ή πτυχίο Bachelor’s, στα τρία έτη
σπουδών (180 ECTS). Απαραίτητη προϋπόθεση για συνέχιση των σπουδών
σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι η απόκτηση του τριετούς πτυχίου Bachelor’s.
Στο δεύτερο επίπεδο σπουδών, υπάρχουν, επίσης, δύο επιλογές πτυχίων
Master’s: το "Magisterexamen", το οποίο διαρκεί ένα χρόνο (60 ECTS), και το
"Masterexamen", το οποίο διαρκεί δύο χρόνια (120 ECTS).
Όλα τα Πανεπιστημιακά πτυχία είναι προσαρμοσμένα στη δομή που ορίζει η
συμφωνία της Μπολόνια, όπου συμφωνήθηκε η τυποποίηση των
διπλωμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 29 Ευρωπαϊκών χωρών που
συμμετείχαν.

Κριτήρια Εισδοχής

Απαραίτητο κριτήριο εισδοχής στα Σουηδικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα είναι
η απόκτηση Απολυτηρίου Μέσης Γενικής ή Τεχνικής Εκπαίδευσης ή
αντίστοιχο δίπλωμα.

Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει στη Μέση Εκπαίδευση
μαθήματα Μαθηματικών στο Σουηδικό επίπεδο Μαθηματικά Α (περίπου 10
χρόνια μαθηματικών σπουδών).
Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Σουηδίας έχουν ως γλώσσα διδασκαλίας τη
Σουηδική. Οι φοιτητές, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα
προγράμματα αυτά πρέπει να γνωρίζουν τη Σουηδική γλώσσα σε πολύ ψηλό
επίπεδο. Υπάρχουν όμως και πολλά προγράμματα σπουδών με γλώσσα
διδασκαλίας τα Αγγλικά και απαιτούν προσόντα στην Αγγλική γλώσσα, π.χ.
TOEFL, IELTS ή αντίστοιχο.
Η είσοδος των φοιτητών καθορίζεται από το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
ξεχωριστά με βάση την επίδοσή τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα περισσότερα προγράμματα σπουδών
απαιτούν ειδικά κριτήρια εισδοχής εκτός από τα πιο πάνω. Τα κριτήρια αυτά
συχνά συνδέονται με τον τομέα της μελέτης του συγκεκριμένου
προγράμματος.
Διαδικασία Εισδοχής

Η Σουηδία έχει ένα ενοποιημένο σύστημα εισαγωγών, επιτρέποντας στους
υποψήφιους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα
προγράμματα σπουδών μέσω ενός φορέα. Οι αιτήσεις εισδοχής
υποβάλλονται
μέσω
του
διαδικτύου
στην
ιστοσελίδα
www.universityadmissions.se.

Δίδακτρα

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Σουηδία χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά
από την Κυβέρνηση της Σουηδίας. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχουν δίδακτρα
για τους Σουηδούς πολίτες και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
κόστος ζωής και του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω
κυβερνητικών χορηγιών και δανείων έτσι ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι
φοιτητές ανεξαρτήτως εισοδήματος και τόπου προέλευσης.
Από το φθινόπωρο του 2011, οι διεθνείς φοιτητές από χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίοι
αρχίζουν τις σπουδές τους στη Σουηδική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
καταβάλλουν δίδακτρα, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα.

Άδεια
Εισόδου
Παραμονής

Στέγαση

και Φοιτητές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου θα πρέπει να αποκτήσουν άδεια εισόδου και παραμονής
(visa). Η διαδικασία απόκτησης της άδειας εισόδου και παραμονής μπορεί να
πάρει αρκετούς μήνες.
Η διαθεσιμότητα στέγασης ποικίλλει από τόπο σε τόπο. Συνήθως, υπάρχει
αφθονία των καταλυμάτων που διατίθενται σε μικρότερες και μεσαίου
μεγέθους πόλεις ή κωμοπόλεις. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι πιο δύσκολη
στις μεγαλύτερες πόλεις, ιδιαίτερα στη Στοκχόλμη, το Γκέτεμποργκ, καθώς και
στις πανεπιστημιουπόλεις Λουντ και Ουψάλα. Συχνά, ο αριθμός των
σπουδαστών υπερβαίνει τον αριθμό των δωματίων που προσφέρουν τα
πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά κολέγια. Ωστόσο, υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη φοιτητική
ένωση (Students Union) του Πανεπιστημίου τους ή τους φορείς που
παρέχουν φοιτητική στέγαση. Πληροφορίες υπάρχουν στα σουηδικά στην
ιστοσελίδα www.sokstudentbostad.se.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

www.studyinsweden.se
www.universityadmissions.se
www.hsv.se
www.doktorandhandboken.nu

