ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η θεμελιώδης αρχή της μη δημιουργίας διακρίσεων βάσει της ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εισαγωγής σε
ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά τα δίδακτρα ή των όρων που διέπουν τη
χορήγηση βοήθειας για την κάλυψη των διδάκτρων αυτών. Στο θέμα αυτό, όλοι οι πολίτες της Κοινότητας πρέπει να
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι πολίτες του οικείου κράτους μέλους. Εάν δεν πρόκειται περί εισαγωγής σε
κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλεστεί τον κανόνα αυτό (της μη διάκρισης) μόνον εφόσον
είναι διακινούμενος εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας ενός διακινούμενου εργαζομένου. Π.χ. στην περίπτωση που το
κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί κάποιο επίδομα "επιβίωσης". Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη
μέλη να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία για την παροχή επιχορηγήσεων και βοηθημάτων του είδους αυτού σε
αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στο έδαφός τους. Επιπλέον, ορισμένα επιδόματα και/ή βοηθήματα από το κράτος μέλος
καταγωγής μπορούν να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής.
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Στη Δανία η υποχρεωτική εκπαίδευση πλήρους χρόνου διαρκεί 9 έτη για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 16 ετών. Η εκπαίδευση
αυτή λαμβάνει χώρα κυρίως σε δημοτικά σχολεία (Folkeskole, 90%)_ επίσης παρέχεται σε ιδιωτικά σχολεία (10%). Μετά το
ένατο έτος του Folkeskole, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο δέκατο έτος.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το σχολικό έτος διαρκεί συνήθως από τη δεύτερη Δευτέρα του Αυγούστου έως τις 20 Ιουνίου περίπου.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η υποχρεωτική εκπαίδευση στο Folkeskole παρέχεται σε όλα τα παιδιά στη Δανία_ εκείνα τα παιδιά που πρέπει να
παραμείνουν τουλάχιστον 6 μήνες στη χώρα υπόκεινται επίσης στους κανονισμούς περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η
υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει από την 1η Αυγούστου του ημερολογιακού έτους των έβδομων γενεθλίων του παιδιού·
όμως η ηλικία δεν αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής καθόσον η εγγραφή στο σχολείο μπορεί είτε να επισπευσθεί είτε να
αναβληθεί για σοβαρούς λόγους.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Ολόκληρη η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η ίδια για όλους και παρέχεται δωρεάν. Τα βιβλία και το λοιπό διδακτικό υλικό
παρέχονται στους μαθητές ως χρησιδάνειο.
ΓΛΩΣΣΕΣ
Η πρώτη ξένη γλώσσα, τα αγγλικά, είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές από την τετάρτη τάξη (παιδιά 9-10 ετών) του
Folkeskole. Μια δεύτερη ξένη γλώσσα, γαλλικά ή γερμανικά, διδάσκονται από την έβδομη έως την ένατη τάξη_ αυτό
αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής στο Gymnasium.
ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται μέσω συνεχούς αξιολόγησης, παρόλο που δεν δίδονται βαθμοί μέχρι την όγδοη τάξη. Οι
μαθητές προάγονται αυτόματα από τη μια τάξη στην επόμενη ανεξάρτητα από την ετήσια επίδοση. Ένας μαθητής μπορεί,
εντούτοις, - με την έγκριση των γονέων του - να παρακολουθήσει για δεύτερη φορά την ίδια τάξη εφόσον υπάρχουν λόγοι
που υπαγορεύουν ότι ο εν λόγω μαθητής θα επωφεληθεί από το μέτρο αυτό. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, ένας μαθητής
μπορεί επίσης να "πηδήσει" τάξη.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Όταν τελειώνουν το σχολείο, οι μαθητές λαμβάνουν ένα απολυτήριο πιστοποιητικό (Bevis for Folkeskolens Afgangsprψver),
στο οποίο αναγράφονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν, οι τελευταίοι βαθμοί για την εργασία όλου του έτους και τα
αποτελέσματα των εξετάσεων. Δεν υπάρχουν γενικές υποχρεωτικές εξετάσεις_ οι εξετάσεις διεξάγονται σε επιμέρους
θεματική βάση και οι ίδιοι οι μαθητές αποφασίζουν κατά πόσον θα υποβληθούν σε εξέταση και σε ποια θέματα. Οι βαθμοί
κυμαίνονται από 0 έως 13 αλλά δεν υπάρχει βάση. Οι απολυτήριες εξετάσεις του Folkeskole (Folkeskolens afgangsprψve)
μπορούν να περιλαμβάνουν 11 μαθήματα_ οι προχωρημένες απολυτήριες εξετάσεις (Folkeskolens udvidede afgangsprψve)
μπορεί να περιλαμβάνουν 5 μαθήματα και μόνο στο τέλος του δέκατου έτους. Μόνο εκείνοι οι μαθητές που έχουν
παρακολουθήσει τον προχωρημένο κύκλο του δέκατου έτους μπορούν να λάβουν μέρος σ' αυτές τις εξετάσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Ένα σύστημα κρατικής εκπαιδευτικής ενίσχυσης υπάρχει από τη δεκαετία του 1950. Το 1988 εισάχθηκε το ισχύον σύστημα

εκπαιδευτικών υποτροφιών και δανείων, μέσω του οποίου οι κρατικές υποτροφίες και τα κρατικά δάνεια αυξήθηκαν
σημαντικά και προωθήθηκε το λεγόμενο σύστημα των δελτίων.
ΜΕΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο δεύτερος κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να διακριθεί στα εξής μέρη:
- γενική δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Gymnasium και μαθήματα ανώτερου επιπέδουπροπαρασκευαστικά
εξετάσεων (Hψjere Forberedelseseksamen - HF)_
- επαγγελματική δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμια εκπαίδευση: αρχική επαγγελματική κατάρτιση, ανώτερου επιπέδου
μαθήματα εμπορικής (HHX) και τεχνικής (HTX) κατεύθυνσης.
Στο Gymnasium η φοίτηση είναι τριετής ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνήθως για μαθητές μεταξύ 16 και 19 ετών.
Βασίζεται στην ένατη και δέκατη τάξη του Folkeskole και καταλήγει στις απολυτήριες εξετάσεις του ανώτερου
δευτεροβάθμιου σχολείου από τις οποίες κρίνεται η επιτυχία στην ανώτατη εκπαίδευση. Το Gymnasium απευθύνεται σε
μαθητές ικανούς να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκές σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση. Μια εναλλακτική του Gymnasium
είναι το Studenterkurser στο οποίο η φοίτηση είναι διετής και απευθύνεται σε μαθητές που έχουν τελειώσει τη δέκατη τάξη
και προσφέρει το ίδιο επίπεδο και τα ίδια θέματα σπουδών όπως και το Gymnasium.
Ο κύκλος μαθημάτων για την προετοιμασία στις ανώτερες εξετάσεις (HF) είναι διετής φοίτηση επιπέδου ανώτερης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προϋποθέτει την ολοκλήρωση της δέκατης τάξης του Folkeskole. Ο κύκλος αυτός
διδάσκεται είτε στο Gymnasium ως πλήρης διετής φοίτηση είτε σε ξεχωριστό εκπαιδευτικό ίδρυμα (κέντρο εκπαίδευσης
ενηλίκων) σε μονοθεματική βάση για μερικά έτη. Ο κύκλος HF καταλήγει στις ανώτερες προπαρασκευαστικές εξετάσεις (τις
εξετάσεις HF), στις οποίες η επιτυχία επιτρέπει την εγγραφή στην ανώτατη εκπαίδευση.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το σχολικό έτος τόσο στο Gymnasium όσο και στον κύκλο HF συνήθως αρχίζει γύρω στις 15 Αυγούστου και λήγει τον Μάιο
όταν αρχίζουν οι εξετάσεις_ δεν διαιρείται σε στάδια.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
* Gymnasium: Για να γίνει δεκτός στο πρώτο έτος, ο μαθητής πρέπει να έχει τελειώσει την ένατη τάξη του βασικού σχολείου
και, σύμφωνα με γνώμη των πρώην δασκάλων του, να θεωρείται ικανός να παρακολουθήσει τη φοίτηση σε γενικό ανώτερο
δευτεροβάθμιο επίπεδο και να ολοκληρώσει τη φοίτηση μέσα στην κανονική περίοδο.Εφόσον το σχολείο μπορεί να δεχθεί
αρκετούς μαθητές, οι "επιτυχόντες υποψήφιοι" πρέπει να γίνουν δεκτοί στο δημόσιο σχολείο της πρώτης επιλογής τους_
εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν μπορούν να μεταφερθούν στο σχολείο της δεύτερης επιλογής τους.* HF: Για να γίνει δεκτός
σε κύκλο μαθημάτων HF σε ένα ή περισσότερα θέματα, ο μαθητής πρέπει να έχει τελειώσει το βασικό σχολείο τουλάχιστον
ένα έτος πριν από την αποδοχή του και να έχει κριθεί ικανός να παρακολουθήσει τον εν λόγω κύκλο HF. Οι μαθητές που
επιθυμούν να γίνουν δεκτοί απευθείας από το βασικό σχολείο πρέπει να έχουν τελειώσει το δέκατο έτος του βασικού
σχολείου και να θεωρούνται ικανοί βάσει των προηγούμενων σχολικών επιδόσεών τους.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Η φοίτηση στο δημόσιο γενικό ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο είναι δωρεάν. Τα σχολικά βιβλία στο Gymnasium παρέχονται
ως χρησιδάνειο στους μαθητές, ενώ το υπόλοιπο διδακτικό υλικό πρέπει αυτοί να το αγοράζουν. Στο HF καταβάλλεται ένα
μικρό ποσό διδάκτρων από τους συμμετέχοντες σε μονοθεματικούς κύκλους.
ΓΛΩΣΣΕΣ
* Gymnasium: Η διδασκαλία ξένων γλωσσών διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί_ η επιλογή γίνεται
μεταξύ γλωσσών και μαθηματικών. Στις γλώσσες, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά και μια τρίτη
ξένη γλώσσα (γαλλικά ή γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ιαπωνικά ή ρωσικά). Στα μαθηματικά, υποχρεωτικές γλώσσες είναι τα
αγγλικά και μια δεύτερη ξένη γλώσσα (γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, ιαπωνικά ή ρωσικά). Στο τρίτο έτος σπουδών
μπορεί να επιλεγεί μια επιπλέον ξένη γλώσσα.* HF: Τα αγγλικά και τα γερμανικά είναι κοινές κύριες γλώσσες, με
εναλλακτικές (που δεν διδάσκονται μέχρι το δεύτερο έτος) τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα ρωσικά.
ΠΡΟΑΓΩΓΗ
* Gymnasium: Η προαγωγή γίνεται αυτόματα μεταξύ των τριών τάξεων εφόσον ο μαθητής παρακολουθεί την ύλη των
μαθημάτων, επιτυγχάνει στα διαγωνίσματα και στις εξετάσεις και τηρεί την υποχρεωτική παρακολούθηση.
Η εργασία του μαθητή αξιολογείται από τον καθηγητή δύο φορές κατ' έτος και στο τέλος του έτους. Οι γραπτές εξετάσεις
λαμβάνουν χώρα στο τέλος του έτους (Μάιος/Ιούνιος) σε ορισμένα υποχρεωτικά μαθήματα. Στο τέλος του δεύτερου και του
τρίτου έτους γίνονται επίσης εξετάσεις σε προαιρετικά μαθήματα. Οι εξετάσεις εξαμήνου λαμβάνουν χώρα κατά την περίοδο
Φεβρουαρίου-Απριλίου και οι βαθμοί για κάθε εξέταση εξαμήνου υπολογίζονται στους γενικούς βαθμούς επάρκειας.
Προφορικές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα επίσης στο τέλος του πρώτου και του δεύτερου έτους. Βάσει της αξιολόγησης κατά
το τέλος του πρώτου και του δεύτερου έτους, οι καθηγητές συμβουλεύουν τους μαθητές και τους γονείς όσον αφορά τη
συνέχιση των σπουδών στην επόμενη τάξη_ σε περίπτωση αποτυχίας, ο μαθητής μπορεί να επαναλάβει τις εξετάσεις ή να

ζητήσει να επαναλάβει το έτος.
* HF: Δεν γίνεται συνεχής αξιολόγηση στη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων και δεν υπάρχουν εξετάσεις τέλους του
έτους ή τέλους σπουδών. Τελικές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα σε όλα τα μαθήματα στο τέλος του έτους κατά το οποίο
ολοκληρώνεται η διδασκαλία στο συγκεκριμένο θέμα. Επομένως κατά το τέλος του πρώτου έτους καλύπτονται τα κοινά
κύρια μαθήματα.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
* Gymnasium: Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών, οιμαθητές πρέπει να λάβουν μέρος στις 10 εξωτερικές
εξετάσεις τέλους του έτους. Κάθε μαθητής πρέπει να εκφράζεται στις γραπτές εξετάσεις στα δανικά και σε όλα τα μαθήματα
ανώτερου κύκλου κατά το τέλος του τρίτου έτους εκτός από εκείνα τα οποία έχει ήδη περάσει κατά το τέλος του δεύτερου
έτους. Προβλέπονται επίσης 5 ή 6 προφορικές εξετάσεις έτσι ώστε να συμπληρωθεί το σύνολο των 10 εξετάσεων στη
διάρκεια των 3 ετών σπουδών. Η επίδοση των μαθητών βαθμολογείται σε μια κλίμακα 13 βαθμών. Οι μαθητές που
επιτυγχάνουν στις εξετάσεις Studentereksamen λαμβάνουν πιστοποιητικό (Bevis for Studentereksamen) στο οποίο
αναφέρονται οι αθμοί κατά τις εξετάσεις, οι βαθμοί για την εργασία του έτους και ο μέσος όρος των εξετάσεων.
* HF: Για να συμπληρώσουν την εξέταση, οι μαθητές πρέπει να περάσουν όλα τα κοινά κύρια μαθήματα συν ορισμένα
προαιρετικά μαθήματα. Οι τελικές εξετάσεις διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα στο τέλος του έτους κατά το οποίο
ολοκληρώνεται η διδασκαλία στο μάθημα αυτό_ οι εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς. Η
επίδοση των μαθητών βαθμολογείται σε κλίμακα 13 βαθμών. Οι επιτυχόντες μαθητές λαμβάνουν πιστοποιητικό (Bevis for
Hψjere Forberedelseseksamen) στο οποίο αναφέρονται οι βαθμοί για τα κοινά κύρια και προαιρετικά μαθήματα, ο βαθμός
τους στην κυριότερη γραπτή εξέταση και ο μέσος όρος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Για τους μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το συμβούλιο της κομητείας χορηγεί υποτροφίες για τη
μεταφορά μεταξύ σπιτιού και σχολείου.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά κέντρα, άλλα ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης και ιδρύματα μη ακαδημαϊκής ανώτερης εκπαίδευσης στο πεδίο της επαγγελματικής (τεχνικής και εμπορικής)
εκπαίδευσης.Οι πανεπιστημιακές σπουδές παρέχουν κανονική, μακροπρόθεσμη και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε
παραδοσιακά πανεπιστημιακά θέματα. Η Δανία υιοθέτησε πρόσφατα μια αγγλοαμερικανική δομή με την εισαγωγή των
διπλωμάτων Bachelor και Ph.D. Οι συνήθεις πανεπιστημιακές σπουδές σήμερα συνίστανται σε σπουδές που καταλήγουν στο
Bachelor's degree και ακολουθούνται από διετή φοίτηση που καταλήγει στο Candidatus degree (επίπεδο Master). Τρία έτη
επιβλεπόμενων μεταπτυχιακών σπουδών μετά το Master καταλήγουν στο Ph.D. Τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
στον πανεπιστημιακό τομέα παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς όπως η μηχανική, η κτηνιατρική, η ιατρική, η
φαρμακευτική, η αρχιτεκτονική, η μουσική, οι καλές τέχνες και οι εμπορικές σπουδές. Τα ιδρύματα μη ακαδημαϊκής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν σύντομους και μεσαίας διάρκειας κύκλους σπουδών, ιδιαίτερα στους τομείς των
εμπορικών και τεχνικών σπουδών, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής εργασίας και της υγείας.
Ειδικά κολλέγια καταρτίζουν δασκάλους για το Folkeskole. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός πανεπιστημιακών κύκλων
σπουδών που διδάσκονται σε γλώσσα άλλη από τα δανικά (κυρίως στα αγγλικά).
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
Κατά κανόνα, το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και διαιρείται σε δύο εξάμηνα, από το Σεπτέμβριο έως τον
Ιανουάριο και από το Φεβρουάριο έως το τέλος του Ιουνίου.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τίτλοι σπουδών: Για την εισαγωγή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούνται τίτλοι ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Οι τίτλοι αυτοί είναι: το πιστοποιητικό απολυτήριων εξετάσεων ανώτερου δευτεροβάθμιου σχολείου
(Studentereksamen), το πιστοποιητικό ανώτερων προπαρασκευαστικών εξετάσεων (Hψjere Forberedelseseksamen), το
πιστοποιητικό ανώτερων εμπορικών εξετάσεων (Hψjere Handelseksamen) και το πιστοποιητικό ανώτερων τεχνικών
εξετάσεων (Hψjere Teknisk Eksamen).
Για τα μη ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι δυνατόν, εντούτοις, να γίνουν δεκτοί σπουδαστές που δεν διαθέτουν αυτούς τους
τίτλους_ εναλλακτικές απαιτήσεις μπορεί να είναι η παρακολούθηση των 9-10 ετών στο σχολείο, η εμπειρία σε εργασία ή μια
εξέταση εισαγωγής. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο του δανικού.
Εισαγωγή: Το σύστημα εισαγωγής για όλες τις σχολές με numerus clausus λειτουργεί βάσει του λεγόμενου συστήματος δύο
ποσοστώσεων (Two Quota System), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν δύο ομάδες εισαγωγής με διαφορετικά κριτήρια
και μεθόδους επιλογής. Η πρώτη ομάδα εισαγωγής επιλέγει σπουδαστές που έχουν επιτύχει υψηλό μέσο όρο στις
απολυτήριες εξετάσεις. Η δεύτερη ομάδα εισαγωγής επιλέγει εκείνους τους σπουδαστές που έχουν χαμηλό μέσο όρο στις

απολυτήριες εξετάσεις ή διαθέτουν εναλλακτικούς τίτλους ή ισοδύναμο αλλοδαπό τίτλο δευτεροβάθμιων σπουδών. Οι
πολίτες της ΕΕ επιλέγονται στα πλαίσια της δεύτερης ομάδας. Κρίνονται βάσει του βαθμού τους, εφόσον το απολυτήριό τους
δευτεροβάθμιου σχολείου αναγνωρισθεί ως ισοδύναμο προς το δανικό. Αν στη χώρα καταγωγής τους απαιτείται μια επιπλέον
εισαγωγική εξέταση ή προπαρασκευαστική εξέταση, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει και αυτήν.Numerus Clausus:
Προβλέπεται numerus clausus για όλες σχεδόν τις πανεπιστημιακές καθώς και μη πανεπιστημιακές σχολές.
Γλώσσες: Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζουν τις δικές τους γλωσσικές απαιτήσεις. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να
έχουν καλή γνώση τόσο των δανικών όσο και των αγγλικών. Πρέπει να περάσουν το διάγωνισμα γλώσσας "Danish Test II",
το οποίο λαμβάνει χώρα σε εθνικά γλωσσικά κέντρα.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Στη Δανία δεν προβλέπονται δίδακτρα για την ανώτατη εκπαίδευση, ούτε και για τους πολίτες της ΕΕ.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή: Η Δανία αναγνωρίζει τους τίτλους σπουδών για την εισαγωγή όλων
των ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του 1953 για την ισοτιμία των διπλωμάτων που
οδηγούν στην εισαγωγή σε πανεπιστήμια_ αναγνωρίζει επίσης το ευρωπαϊκό και διεθνές Baccalaurιat. Για ορισμένους
τίτλους, εντούτοις, οι πολίτες της ΕΕ απαιτείται να περάσουν επιπλέον διαγωνίσματα (π.χ. για την ιατρική, τις επιστήμες, τη
θεολογία και τη νομική). Η αναγνώριση είναι αρμοδιότητα των επιμέρους ιδρυμάτων.
* Αναγνώριση των τελικών τίτλων: Πληροφορίες για την αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τίτλων
ανώτατων σπουδών που έχουν αποκτηθεί βάσει του δανικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ληφθούν
από τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών:
- Bachelor's degree σε όλους τους κύριους τομείς σπουδών ύστερα από τριετή φοίτηση (ΒΑ)_
- Master's degree ύστερα από δύο περαιτέρω έτη σπουδών (νομική, επιστήμες, θεολογία, ιατρική κ.λπ.).
Στις ανθρωπιστικές επιστήμες, προβλέπονται επίσης τετραετείς σπουδέςκαι ειδικές εξαετείς σπουδές για MasterΆs degree.
Οι μη ακαδημαϊκές σπουδές ανώτερης εκπαίδευσης καταλήγουν συνήθως σε δίπλωμα, όπως το ανώτερο τεχνικό ή εμπορικό
δίπλωμα.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Υποτροφίες: Οι υποτροφίες σπουδαστών χορηγούνται μέσω ενός συστήματος δελτίου. Όλοι οι σπουδαστές που είναι
εγγεγραμμένοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαθέτουν 70 δελτία_ ένα δελτίο ισοδυναμεί με ένα μήνα σπουδών. Οι
σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το δελτίο σε ένα πρόγραμμα κύκλου μακράς διάρκειας ή σε διάφορα
σύντομης διάρκειας προγράμματα. Όταν ένας σπουδαστής εγγράφεται σε ένα πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
λαμβάνει δελτία που αντιστοιχούν στον επίσημα καθορισμένο χρόνο σπουδών συν 12 μήνες (όμως δεν παρέχονται
περισσότερα από 70 δελτία). Αυτή η διαίρεση σε μηνιαία δελτία παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποφασίζουν
οι ίδιοι ως προς το πότε θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δελτία.
Επιλεξιμότητα: Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν καλύπτονται από τους κοινοτικούς κανόνες που εξηγούνται στο
μέρος Ι.1 παραπάνω μπορούν να καλύπτονται από το κρατικό σύστημα εφόσον έχουν μόνιμη κατοικία στη Δανία επί 24
συναπτούς μήνες ή επί 12 μήνες εφόσον είναι παντρεμένοι με άτομο δανικής ιθαγένειας. Ορισμένα ιδρύματα παρέχουν
υποτροφίες για αλλοδαπούς.
ΙΙΙ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εθνικός οργανισμός EURYDICE Eurydice's Informationskontor i Danmark
Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 D DK - 1220 Kψbenhavn K
Τηλ.: (45-33) 92.54.06 Φαξ: (45-33) 92.50.75
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εθνικός οργανισμός COMENIUS
Δράσεις 1 και 3 Informationscenter for internationale studier or udveksling (ICU)
Vandkunsten 3 DK-1467 Kψbenhavn K
Τηλ.: (45-33) 14.20.60 Φαξ: (45-33) 14.36.40
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: DK-ICU.holm@lingua.eurokom.ie
Δράση 2 Undervisningsministeriet Att. Mr Johannes Bang
Departmentet for folkeskoleundervisning
Frederiksholms Kanal 26 DK-1220 Kψbenhavn K
Τηλ.: (45-33) 92.53.42 Φαξ: (45-33) 92.53.02

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εθνικός οργανισμός ERASMUS NA-ERASMUS
Rektorkollegiets Sekretariat Undervisningsministeriet
H.C. Andersens Boulevard 45 DK-1553 Kψbenhavn
Τηλ.: (45-33) 92.53.00 Φαξ: (45-33) 92.53.25
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
NARIC (Δίκτυο εθνικών κέντρων πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων)
Rektorkollegiets Sekretariat (RKS) c/o Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26 DK - 1220 Kψbenhavn K
Τηλ.: (45-33) 92.54.06 Φαξ: (45-33) 92.50.75

Το δικαίωμα διαμονής στη Δανία
Ι. Πληροφορίες σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο
Η συνθήκη ΕΚ (άρθρο 8Α) προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα
στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων. Κάθε πολίτης της Ένωσης που προτίθεται να
διαμείνει για διάστημα άνω των τριών μηνών σε άλλο κράτος μέλος, υποχρεούται να κατέχει άδεια διαμονής. Το έγγραφο
αυτό, που χρησιμεύει αποκλειστικά στο να πιστοποιήσει το δικαίωμα διαμονής το οποίο απολαύουν όλοι οι πολίτεςτης
Ένωσης, εκδίδεται με την υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών, τα οποία χορηγεί ο αιτών σύμφωνα με την προσωπική του
κατάσταση.
ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις στη Δανία
Αν σκοπεύετe να παραμείνετε στη Δανία για περισσότερους από τρεις μήνες πρέπει να υποβάλλετε αίτηση άδειας διαμονής
(ο όρος αυτός δεν ισχύει για τους σουηδούς και φινλανδούς πολίτες βάσει του Nordic Agreement). Η αίτησή σας θα
εξεταστεί από την αρμόδια κομητεία (Statsamt) για τον τόπο διαμονής σας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί πριν από την
άφιξή σας στη Δανία, στη δανική αντιπροσωπεία της χώρας καταγωγής σας ή σε μια χώρα όπου έχετε διαμείνει για
τουλάχιστον έξι συνεχόμενους μήνες. Η μη υποβολή αίτηση τιμωρείται με πρόστιμα ως 250 DKr.
Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση:
- Οι μισθωτοί πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη τους που να πιστοποιεί ότι θα τους
απασχολήσει, ή πιστοποιητικό απασχόλησης·
- Όσοι εγκαθίστανται ως ανεξάρτητοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν το καθεστώς τους, με την εγγραφή τους σε
επαγγελματική ένωση, τον αριθμό ΦΠΑ τους ή την εγγραφή σε εμπορικό μητρώο·
- Όσοι παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μετακινούνται στην Αυστρία για να δεχτούν ή να παράσχουν
υπηρεσίες.
Οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι πιθανόν να μην χρειαστεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς ίδιους πόρους.
- Εφόσον παραμείνετε στη Δανία αφού εργαστήκατε εκεί, είτε ως μισθωτός είτε ως ανεξάρτητος εργαζόμενος, θα πρέπει να
υπάγεστε σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) παύσατε να εργάζεστε είχατε φθάσει την ηλικία συνταξιοδότησης βάσει της αυστριακής νομοθεσίας, εργαστήκατε
τουλάχιστον τους 12 τελευταίους μήνες στη Δανία και διαμείνατε στη χώρα αυτή σε συνεχή βάση για τουλάχιστον τρία έτη·
β) ζήσατε στη Δανία σε μόνιμη βάση για τουλάχιστον δύο έτη και χρειάστηκε να διακόψετε την επαγγελματική σας
δραστηριότητα λόγω μόνιμης ανικανότητας. Εφόσον η ανικανότητα αυτή οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ασθένεια που
σας δίνει το δικαίωμα σε επίδομα το οποίο καταβάλεται ολόκληρο ή εν μέρει από αυστριακό δημόσιο οργανισμό, δεν τίθενται
προϋποθέσεις διαμονής.
Στις δύο αυτές περιπτώσεις, δεν απαιτείται περίοδος διαμονής και παύει να ισχύει η προϋπόθεση της απασχόλησης για τους
δώδεκα τελευταίους μήνες τουλάχιστον εφόσον ο/η σύζυγός σας είναι αυστριακός υπήκοος ή έχασε την αυστριακή ιθαγένεια
λόγω του γάμου του/της·
γ) αφού ζήσατε και εργαστήκατε στη Δανία σε μόνιμη βάση για τρία έτη, συνεχίσατε την εργασία σας σε άλλο κράτος μέλος
(παραμεθόριοι εργαζόμενοι) διατηρώντας τη διαμονή σας στη Δανία, όπου επιστρέφεται τουλάχιστον μια φορά την
εβδομάδα.
- Εάν είστε συνταξιούχος και εργαζόσασταν προηγουμένως σε άλλο κράτος μέλος ήδεν είστε οικονομικά ενεργός, θα πρέπει
να αποδείξετε ότι διαθέτετε ασφάλιση ασθένειας και επαρκείς πόρους. Επαρκές, θεωρείται το εισόδημα που είναι
τουλάχιστον ίσο με το επίπεδο κοινωνικής συνδρομής για αντίστοιχη με τη δική σαςοικογένεια σύμφωνα με το νόμο
κοινωνικής ασφάλισης, άρθρο 37. Το 1996, ένα άτομο χωρίς εξαρτώμενα παιδιά πρέπει να διαθέτει εισόδημα 6.803 DKr το
μήνα. Για άτομα με εξαρτώμενα παιδιά το ποσό αυτό ανέρχεται σε 9.057 DKr. Οι νέοι κάτω των 25, που δεν έχουν
εξαρτώμενους συγγενείς και δεν ζουν με τους γονείς τους θα πρέπει να διαθέτουν εισόδημα 4.370 DKr το μήνα.

Εάν είστε φοιτητής, θα πρέπει να αποδείξετε ότι είστε εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό οργανισμό και ότι
καλύπτεσθε από ασφάλιση ασθένειας. Θα πρέπει να βεβαιώσετε, μέσω σχετικής δήλωσης ή τουλάχιστον αντίστοιχου
εναλλακτικού τρόπου, ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους ώστε να μην επιβαρύνετε οικονομικά το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης.
Τα μέλη της οικογένειάς σας που έχουν επίσης δικαίωμα διαμονής (οδηγός "Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης" εξηγεί ποιά από τα μέλη της οικογένειάς σας έχουν το δικαίωμα αυτό) πρέπει να υποβάλουν, εκτός από
τα έγγραφα που ζητούνται συνήθως (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δύο φωτογραφίες διαβατηρίου) τα ακόλουθα:
- έγγραφο που να αποδεικνύει τη συγγενική σχέση μαζί σας·
- αν τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους, θεώρηση (όταν είναι απαραίτητο)·
- έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα εξαρτώνται οικονομικά από σας (δεν ισχύει για τη σύζυγο και τα
παιδιά κάτω των 21 ετών)·
- αν είστε συνταξιούχος ή οικονομικά ανενεργός, απόδειξη ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους για σας και την οικογένειά σας και
ότι όλα τα μέλη της οικογένειά σας καλύπτονται ασφαλιστικά.
- αν είστε φοιτητής, απόδειξη ότι όλα τα μέλη της οικογένειάς σας καλύπτονται ασφαλιστικά.
Το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειάς σας θα εξαρτάται από το δικό σας δικαίωμα διαμονής.
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Μετά την υποβολή της αίτησής σας για άδεια διαμονής, θα λάβετε αντίγραφο της αίτησής σας ως την έκδοση της άδειας
διαμονής. Η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της πρώτης άδειας διαμονής σας θα πρέπει να ληφθεί εντός έξι μηνών από
την υποβολή της αίτησής σας. Οι άδειες διαμονής ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα (βλέπε οδηγό "το δικαίωμα
διαμονής σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης" για λεπτομέρειες). Σχετικά με τους συνταξιούχους που εργάστηκαν σε
άλλο κράτος μέλος και τα οικονομικά ανενεργά πρόσωπα, η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση αρχικής άδειας
διαμονής 5 ετών, με τη δυνατότητα, αν είναι απαραίτητο, της επικύρωσής της στο τέλος των δύο πρώτων ετών ισχύος. Στα
μέλη της οικογένειάς σας που σας συνοδεύουν θα χορηγηθούν άδειες διαμονής της ίδιας διάρκειας με τη δική σας. Εφόσον
σας χορηγηθεί άδεια διαμονής ως μισθωτού, έχετε το δικαίωμα αλλαγής του καθεστώτος κατά τη διάρκεια ισχύος της, για
παράδειγμα με το να εγκατασταθείτε ως ανεξάρτητος εργαζόμενος. Μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια σας διαμονής
ακολουθώντας τις ίδιες διατυπώσεις που ίσχυαν για την πρώτη αίτησή σας (αναφέροντας τυχόν αλλαγές στο καθεστώς σας),
μόνο που αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να υποβάλετε δήλωση καλής διαγωγής, θεώρηση, ή απόδειξη ότι οι
ανιόντες/κατιόντες της οικογένειάς σας έχουν συγγενικό δεσμό με σας. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την ανανέωση της
άδειάς σας έναν μήνα πριν από τη λήξη της. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για πέντε έτη, εκτός από την περίπτωση
φοιτητών ή προσώπων που έχουν παραμείνει άνεργοι παρά τη θέλησή τους για περισσότερους από δώδεκα συνεχόμενους
μήνες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ανανέωση μπορεί να περιοριστεί σε ένα έτος, και οι αρχές μπορούν να αρνηθούν
την εκ νέου ανανέωση αν παραμένετε άνεργος κατά την επόμενη λήξη της άδειας διαμονής σας. Συνήθως όταν πληρούνται
οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής κατά την αίτηση της άδειας ανανέωσης, μπορεί να χορηγηθεί
άδεια διαμονής αορίστου χρόνου. Η διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης της άδειας διαμονής είναι δωρεάν.
ΙΙΙ. Μέσα προσφυγής
Εφόσον η αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής απορριφθεί ή εφόσον εκδοθεί διαταγή απέλασής σας, πρέπει
να σας κοινοποιηθούν οι λόγοι για τη σχετική απόφαση, εκτός αν πρόκειται για λόγους κρατικής ασφάλειας. Οι πιθανοί λόγοι
για την απόρριψη της αίτησής σας αναφέρονται στον οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης". Έχετε τα ίδια δικαιώματα προσφυγής όπως και οι δανοί υπήκοοι σε ό,τι αφορά τις διοικητικές αποφάσεις. Δεν
μπορούν να σας αρνηθούν τη χορήγηση άδειας διαμονής μόνο για τον λόγο ότι τα έγγραφα ταυτότητας με τα οποία
εισήλθατε στην χώρα έχουν λήξει.
Διεξαγωγή της διαδικασίας:
Η απόφαση απόρριψης της αίτησής σας για χορήγηση πρώτης άδειας διαμονής θα πρέπει να καθορίζει το χρονικό διάστημα
εντός του οποίου πρέπει να εγκαταλείψετε την επικράτεια. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15
ημερών, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση απόρριψης της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής σας,
ή απέλασής σας θα πρέπει να καθορίζει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εγκαταλείψετε την επικράτεια. Το
χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ημερών, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι
αποφάσεις μιας κομητείς για την απόρριψη χορήγησης ή ανανέωσης ή για την αναστολή ή ανάκληση άδειας διαμονής
υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιο της δανικής υπηρεσίας αλλοδαπών (Udlζnding styrelsen). Η προσφυγή μπορεί να υποβληθεί
προφορικά ή γραπτώς στην υπηρεσία αυτή ή στην κομητεία. Δεν υπάρχει χρονική προθεσμία· ωστόσο, για να έχει η
προσφυγή ανασταλτικό χαρακτήρα έναντι της απόφασης, θα πρέπει να υποβληθεί εντός επτά ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης. Τυχόν απόφαση απέλασης λαμβάνεται από τη δανική υπηρεσία αλλοδαπών ή το αρμόδιο δικαστήριο. Η
απόφαση πρέπει να καθορίζει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εγκαταλείψετε την επικράτεια. Το χρονικό
αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ημερών, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι αποφάσεις

απέλασης υπόκεινται σε προσφυγή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αποφάσεις για την απέλαση προσώπων για τα οποία ισχύουν
οι κοινοτικές διατάξεις μπορούν να προσβληθούν στα τοπικά δικαστήρια (byret) εντός 14 ημερών. Η παραπομπή γίνεται από
τη δανική υπηρεσία αλλοδαπών. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του συντάγματος όλες οι οριστικές διοικητικές αποφάσεις
υπόκεινται σε προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας.
Εθνικά κείμενα αναφοράς: (udlζndingeloven) όπως κωδικοποιήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών με την απόφαση αριθ.
562 της 30.6.95, τροποποιήθηκε από το νόμο αριθ. 290 της 24.04.1996 και τους νόμους 380 και 381 της 22.05.96·
(Indenrigsministeriets bekendtgorelse) αριθ. 761 της 22.08.94, όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση αριθ. 690
της 17.08.1995 και την υπουργική απόφαση αριθ. 684 της 12.07.1996.
IV.Χρήσιμες διευθύνσεις
Στη Δανία: Κέντρο πληροφοριών
Udlζndinge styrelsen
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