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امروزه بسیاری از متقاضیان تحصیل در خارج از کشور تحصیل در سوئد را برای ادامه تحصیالت خود برمیگزینند .این
انتخابی هوشمندانه است برای ادامه مسیر زندگی .در ورای این انتخاب برای ادامه تحصیل در کشور سوئد دالیل مختلفی
میتواند وجود داشته باشد دالیلی مانند اینکه  39دانشگاه از دانشگاه های سوئد از جمله دانشگاه هایی هستند که از نظر
وزارت علوم ایران مورد تایید هستند .به این معنا که اگر متقاضی قصد داشته باشد پس از پایان تحصیالت خود به ایران
برگردد باید مدرک او توسط وزارت علوم ایران ارزیابی و تایید شود تا بتواند در ایران شغل مورد نظر خود را پیدا کند 11
دانشگاه ممتاز  16دانشگاه خوب و  12دانشگاه در ردیف دانشگاه های متوسط هستند که مدرک آن ها تنها تا دوره
کارشناسی ارشد ارزیابی می گردد.

راهنمای تحصیل در سوئد
از مهمترین خصیصه های تحصیل در سوئد امکان کار در محیط شرکت هایی است که آشنا به زبان انگلیسی هستند و
پس از پایان تحصیالت امکان پیدا کردن کار نیز آسان و سهل تر خواهد بود .بسیاری از شرکت ها و کمپانی های سوئد
محیطی انگلیس ی زبان دارند ،بنابراین می توان بدون نگرانی از آشنا نبودن با زبان سوئدی به کار پس از اتمام تحصیالت
پرداخت.
فارغ التحصیالن دانشگاه های سوئد به دلیل اعتبار باالی مدرک دانشگاه های سوئد می توانند در کشورهای مختلف دنیا
شغل مناسب خود را بیابند .یکی دیگر از دالیل بسیار مهم برای انتخاب تحصیل در سوئد سطح باالی رفاه اجتماعی و
اقتصادی دراین کشور است که این کشور را در ردیف کشورهای جذاب برای ادامه تحصیل در این کشور قرار داده است.
نظارت بر سیستم آموزشی و مدارکی که از طرف دانشگاه های این کشور اعطا می شود موجب شده تا همواره در ردیف
دانشگاه ها و کشورهای مورد عالقه برای متقاضیان تحصیل در خارج باشد .دانشگاه های سوئد طیف بسیار گسترده ای
از رشته ها را به عالقه مندان به تحصیل در سوئد را به آن ها ارائه میکند.

شرایط اقلیمی سوئد
آب و هوای سوئد را از نظر مناطق جغرافیایی آن می توان به سه دسته تقسیم کرد:
•
•
•

Götalandدر جنوب
Svealandدر مرکز
Norrlandدر قسمت شمالی

آب و هوا در مناطق مرکزی سوئد به مراتب معتدل تر از سایر نقاط آن است و از ناحیه جنوبی آن سردتر است و در
زمستان بارش های تقریبا زیادی دارد .این منطقه پیست اسکی های زیادی دارد .آب و هوای مناطق شمالی بسیار سرد
و در طول سال همواره برفی است.
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برترین دانشگاه های کشور سوئد
 دانشگاه سوئد در ردیف دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم ایران هستند۳۹ همانطور که در ابتدای این مقاله گفته شد
 زیرا احتمال برگشتن.که این مسئله برای بسیاری از افرادی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند حائز اهمیت است
.و کار در کشور برای بسیاری وجود دارد بنابراین بایستی مدرک آن ها مورد تائید باشد تا بتوانند کار خوبی داشته باشند
.برخی از برترین دانشگاه های سوئد در جدول زیر نام برده شده اند

Lunds universitet /
Lund University

Uppsala Universitet
/Uppsala University

Göteborgs
Universitet /
Goteborg University

Chalmers tekniska
hogskola / Chalmers
University of
Technology
Lulea Tekniska
Universitet / Lulea
University of
Technology

Karolinska
institutet / The
Karolinska Institute

Kungliga Tekniska
Högskolan — KTH /
Royal Institute of
Technology
Umeå universitet /
Umea University

Sveriges
Lantbruksuniversitet
— SLU / The
Swedish University
of Agricultural
Sciences

Stokholm
Universitet /
Stockholm
University
Linköpings
universitet /
Linkopings
University
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کارشناسی در کشور سوئد
کارشناسی در سوئد  3سال و در برخی رشته ممکن است  4سال نیز طول بکشد .زبان تحصیل در سوئد در مقطع
کارشناسی نیز بسته به رشته و دانشگاه انتخابی می تواند به زبان سوئدی و یا انگلیسی باشد .دانشجویان خارجی متقاضی
تحصیل در سوئد بایستی بیمه دانشجویی داشته باشند .بیمه دانشجویان کارشناسی پس از یک سال رایگان خواهد بود.
امکان گرفتن خوابگاه دانشجویی در دانشگاه های سوئد نیز وجود دارد .تقریبا اکثر دانشگاه ها به دانشجویان دوره
کارشناسی به خصوص دانشجویان سال اول خوابگاه دانشجویی اختصاص داده تا بتوانند به محیط آشنا شده و در صورت
تمایل خانه یا آپارتمانی را در اطراف دانشگاه بیابند .طبق قوانین سوئد امکان  20ساعت کار دانشجویی برای دانشجویان
خارجی دوره کارشناسی وجود دارد .متقاضیان با داشتن حداکثر  20سال سن و مدرک پیش دانشگاهی می توانند برای
دوره کارشناسی در سوئد اقدام کنند.

کارشناسی ارشد در سوئد
طول دوره کارشناسی ارشد در سوئد  1و یا  2سال است که بستگی به رشته و دانشگاه فرد این مدت زمان متفاوت است.
زبان تحصیل به خصوص در دوره تحصیالت تکمیلی بیشتر به زبان انگلیسی است .زمان شروع ترم تحصیلی ماه های
سپتامبر و یا ژانویه است .بیمه تحصیلی برای این دوره نیز پس از یک سال رایگان است .امکان کار دانشجویی نیز برای
دانشجویان این دوره به صورت نیمه وقت و  20ساعت در هفته وجود دارد .معموال دانشگاه ها نیز خوابگاه هایی را برای
اسکان دانشجویان در اختیار آن ها قرار می دهند .داشتن نمره آیلتس آکادمیک حداقل  ۶.۵برای پذیرش در این دوره
الزامی است که البته امکان گذراندن دوره زبان نیز وجود دارد.

دوره دکترا در سوئد
مدت زمان گذراندن دوره دکترا در سوئد حداقل  3سال و گاهی تا  4سال نیز طول می کشد .زبان تحصیل در دانشگاه
ها نیز به انگلیسی است .برای اخذ پذیرش در این مقطع داشتن یک موضوع تحقیقاتی ضروری می باشد .امکان ارائه
بورس تحصیلی در این دوره نیز وجود دارد .معموال حداقل معدل مورد نیاز برای اخذ پذیرش در این دوره  15می باشد.
دانشجویان دوره دکترا می تواند در شرکت های خصوصی ،مراکز تحقیقاتی و در کارهای مربوط به دانشگاه همکاری
داشته باشند .طول دوره دکترا از نظر قوانین اداره مهاجرت سوئد سابقه محسوب شده چنانچه طول دوره دکترا فرد 4
سال باشد پس از  4سال به دانشجو و خانواده وی اقامت دائم داده می شود .دانشجویان دکترا در سوئد اجازه  30ساعت
کار در هفته را دارند که درآمد آن ها بین  8تا  10یورو در ساعت است که این رقم به راحتی می تواند هزینه های
تحصیل و زندگی برای یکسال را پوشش دهد.
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هزینه تحصیل در سوئد
هزینه تحصیل در دانشگاه های سوئد تا پیش از سپتامبر  2011برای دانشجویان خارجی رایگان بود اما پس از تغییر
قوانین تحادیه اروپا در مورد شهریه ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه های سوئد دانشجویان خارجی ملزم به پرداخت
شهریه شده اند .این شهریه ها در مورد دوره های زبان و دوره های دانشگاهی صدق می کند.

شهریه دانشگاه های سوئد
برای دوره های لیسانس و فوق لیسانس از حدود  80.000کرون تا .000 220کرون متغیر است .شهریه ها با توجه به
دانشگاه و رشته و تعداد واحدهای عملی و آزمایشگاهی متغیر است .در مورد دوره دکترا همانند بسیاری از کشورها که
تحصیل در این دوره رایگان است ،دکترا در سوئد نیز تقریبا رایگان بوده و به ازای کارهای تحقیقاتی دانشجو دستمزد به
او پرداخت خواهد شد .هزینه تحصیل در رشته پزشکی در سوئد سالیانه حدود  200.000کرون است .شهریه دوره های
زبان نیز در دانشگاه های سوئد بین  45000تا  55000کرون می باشد.
هزینه های زندگی در سوئد
هزینه یک زندگی دانشجویی در سوئد بسته به شهر و نوع و سبک زندگی افراد متفاوت خواهد بود .با توجه به گزارش
اداره مهاجرت سوئد هزینه یک زندگی دانشجویی با احتساب هزینه خوابگاه ،حمل و نقل و رفت و آمد و… حدود 8000
کرون و حدود  700یورو در ماه است و در صورتی که دانشجو همراه داشته باشد و قصد زندگی با همراه خود در سوئد
را داشته باشد ،نیمی از این مقدار به هزینه های زندگی افزوده می گردد.
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مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش
دوره کارشناسی
مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (اصل مدرک به همراه ترجمه) ،ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (اصل و ترجمه)

دوره کارشناسی ارشد
مدرک و ریز نمرات دوره کارشناسی (اصل به همراه ترجمه) ،تصویر تمام صفحات پاسپورت و شناسنامه ،رزومه ،مدرک
زبان (آیلتس و یا تافل) ،گاهی اوقات دانشگاه ها از متقاضیان توصیه نامه و هدف نامه نیز درخواست می کنند ،سابقه
کار(در صورت وجود)

دوره دکترا
مدرک و ریز نمرات دوره دکترا ,تصویر تمام صفحات پاسپورت و شناسنامه ،رزومه ،مدرک زبان (آیلتس یا تافل) و ریز
نمرات دوره کارشناسی ارشد (اصل به همراه ترجمه) و موضوع تحقیقاتی.

اقامت در سوئد پس از تحصیل
سوئد از جمله کشورهایی است که به فارغ التحصیالن خارجی خود اجازه می دهد پس از پایان تحصیالت خود به مدت
 6ماه در خاک این کشور مانده و در جستجوی شغل مورد نظرشان باشند .افرادی که بتوانند در این مدت شغل مورد
نظرشان را پیدا کنند و استخدام شوند اجازه دارند ویزای تحصیلی خود را به ویزای کاری تبدیل کنند .به این شرط که در
این مدت  6ماه از سوئد خارج نشوند .این افراد با  5سال کار و پرداخت حق مالیات می توانند اقامت دائم سوئد را
دریافت کنند.
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