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ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

και επαγγελματική αποκατάσταση 

 

Στο Β΄ τετράμηνο  διερευνήσαμε…. 

 Πανεπιστήμια που υποστηρίζουν την 

εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και 

κόστος σπουδών 



 The Open University (UKOU)  - Μεγάλη Βρετανία 

 Fernuniversität in Hagen – Γερμανία 

 Open Universiteit  - Ολλανδία 

 Universita Telematica Intarnazionale UniNettuno (UTIU)  - 
Ιταλία 

 Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)  – 
Ισπανία 

 Universitat Oberta de Catalunya (OUC)  Ισπανία (Καταλονία) 
 Universidade Aberta (UAB)  - Πορτογαλία 

 Oscail DCU Distance Education  - Ιρλανδία 

 Zentrum fuer Fernstudien Univeristaet Linz (ZFUL) – Αυστρία 

 Universitare Fernstudien Schweisz (Schweizer Fernuni)  -
 Ελεβετία 

 Centre National d'Enseignement à Distance (CNED)  - Γαλλία 

 



Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ολλανδία ένα 
ανεξάρτητο ινστιτούτο χρηματοδοτούμενο από την 
Ολλανδική κυβέρνηση για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο με πλούσιες 
εκπαιδευτικές, ερευνητικές δραστηριότητες και την 
συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και διεθνή δίκτυα 
συνεργασίας. Προσφέρει πλήρως διαπιστευμένα 
πτυχία ή προγράμματα master στο Δίκαιο, Διοίκηση, 
Επιστήμη Υπολογιστών, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 
Επιστήμες, Επιστήμες Μάθησης και Ψυχολογίας και 
δυνατότητες έμμισθης απασχόλησης.  

 



Αποτελεί το μοναδικό δημόσιο φορέα ανώτατης και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γερμανία. Προσφέρει 

τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και 

διδακτορικό επίπεδο ενώ διατηρεί πλήθος ερευνητικών 

προγραμμάτων στους ευρύτερους τομείς των 

Κοινωνικών Επιστημών και του Πολιτισμού, των 

Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών, 

του Δικαίου και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 



Το Κέντρο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην 

Αυστρία ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Linz και είναι 

πλήρως ενσωματωμένο στη δομή του εκπαιδευτικού 

συστήματος της Αυστρίας. Συνεργαζόμενο επίσης με 

το FernUniversitat in Hagen αποδίδει τίτλους σπουδών 

σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο 

στους ευρύτερους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών 

και του Πολιτισμού, Μαθηματικών και της Επιστήμης 

των Υπολογιστών, του Δικαίου και της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 



Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Αγγλία αποτελεί 
ανεξάρτητο και αυτόνομο οργανισμό, αναγνωρισμένο 
από το Αγγλικό κράτος, πρωτοπόρο παγκοσμίως στην 
παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Απονέμει τίτλους σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού 
επιπέδου, διπλώματα συνεκτίμησης και προγράμματα 
δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης σε γνωστικά 
αντικείμενα όπως Τέχνες, Εκπαίδευση και Γλώσσα, 
Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, Νομική και Δίκαιο 
Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Επιστήμη των 
Υπολογιστών και Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες. 

 



 Το Πανεπιστήμιο για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
στην Ελβετία προσφέρει εκπαίδευση για περίπου 20 
προγράμματα απαλλαγμένα από αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών 
βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και 
προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στα Αγγλικά και 
Γαλλικά. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων διεξάγονται 
σε συνεργατικά εκπαιδευτικά σχήματα με άλλα 
πανεπιστήμια της Ευρώπης. Οι γνωστικές περιοχές που 
καλύπτει είναι: ψυχολογία, οικονομικές επιστήμες, 
μαθηματικά, επικοινωνίες και τεχνολογία 
πληροφόρησης, τέχνες. 
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 Οι χώρες σαν την Βουλγαρία και Ρουμανία έχουν το 

πιο χαμηλό κόστος σπουδών 

 Οι ΗΠΑ έχουν το υψηλότερο κόστος σπουδών 

 Οι Έλληνες προτιμούν να σπουδάσουν στην Αγγλία  

 Ο αριθμός των φοιτητών στις ΗΠΑ είναι 

αδιευκρίνιστος 

 Το κόστος σπουδών αλλάζει δραματικά αν 

σπουδάζεις στο Λονδίνο ή στα προάστια της Αγγλία 

 




