
 

 

 تحصیل در دانمارک 

 بررسی مهاجرت تحصیلی به دانمارک 

تحصیل در دانمارک ، شرایط تحصیل در مقاطع مختلف از جمله تحصیل کارشناسی در دانمارک و شرایط  

از طریق تحصیل در این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار   به دانمارکمهاجرت  بورسیه تحصیلی دانمارک و

میگیرد. آیا امکان تحصیل در دانمارک بدون مدرک زبان وجود دارد؟ آیا تحصیل رایگان در دانمارک امکانپذیر  

  از  یکی  برای تحصیل چقدر است؟ تحصیل در دانمارک و مهاجرت تحصیلی هزینه زندگی در دانمارک است؟

  دانمارک  در  تحصیل  مورد  در شما سواالت به  که  کنیم می  سعی  اینجا در   ما. است  دانمارک  به  مهاجرت راههای

ه دوره زبان در دانمارک، انواع دانشگاه دانمارک اعم از خصوصی و دولتی و  هزین دانمارک،  در  تحصیل  هزینه ،

شرایط کشور دانمارک برای تحصیل پاسخ دهیم. شما می توانید برای کسب اطالعات در مورد تحصیل در  

کشورهای مختلف مقاالت ما را که از وبسایتهای رسمی دولتی کشورها ترجمه و برای شما آماده نموده ایم در  

  موسسه وگل با کلیدواژه ملکپور جستجو و مطالعه نمایید. برای دریافت مشاوره رایگان میتوانید با شماره هایگ

تماس حاصل نمایید. اگر نیاز به اطالعات بیشتری در ارتباط با تحصیل  ( اتریش  MIEموسسه )حقوقی ملک پور

انمارک و مقاطع دیگر نیز دارید می توانید به این صورت )تحصیل در دانمارک ملک پور (  کارشناسی ارشد در د

 .در گوگل جستجو نمایید تا اطالعات بیشتری در سایت های ما در اختیار شما قرار گیرد

 تحصیل در مقاطع مختلف در دانمارک 

ورود به مقاطع لیسانس ، فوق  تحصیل در دانمارک در مقاطع دانشگاهی امکانپذیر است. متقاضیان برای  

 شما  لیسانس، دکترا و دوره های تاپ اپ و دوره های کاردانی برای ورود به بازار کار می توانند پذیرش بگیرند.

  مورد در  بهتری  تصمیم  توانید  می  سپس چیست؟  تحصیل   ادامه و  خواندن درس   از هدفتان  که بدانید  باید 

 .اتخاذ نمایید  خود  عالقه مورد رشته  و  مقطع  در  تحصیل 

 تحصیل در مدارس دانمارک 

دردانمارک اکثر کودکان قبل از سن مدرسه به مهد کودک می روند اما مهد کودک در دانمارک اجباری  

  سن در  و  اجباریست کودکان برای   مقطع   این که دبستان  و  کودک  مهد  بین است مقطعی    دبستان پیش نیست.

  سن  از ابتدایی دوره  در  دانمارک  در  تحصیل  ل می نمایند.تحصی  دبستان پیش مقطع  در   کودکان سالگی 5

  دانش  ابتدایی دوره  در . اجباریست ابتدایی دوره  در تحصیل. دارد  ادامه سالگی 14 تا و  گردیده  آغاز سالگی6

  ابتدایی های دوره   برای پذیرش  اخذ  که   است ذکر به  الزم  اینجا در . پردازند  می عمومی دروس  تحصیل   به اموزان

  در.  دارد ادامه  سالگی 19-18 تا 15 سن از متوسطه   دوره  در  دانمارک  در  تحصیل  ارک امکانپذیر نیست.دانم  در
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را در زمینه   آموزان دانش  های  استعداد و  ها مهارت  و شده  تدریس  آموزان دانش  به  تر  تخصصی  طور به دوره این

ود به بازار کار و هم برای ورود به  های خاص پرورش می دهند. در این دوره دانش آموزان هم برای دوره های ور

دانشگاه آماده می گردند. شایان ذکر است که اخذ پذیرش برای دوره های قبل از دانشگاه در دانمارک بسیار  

دشوار است و در اکثر موارد امکان پذیر نیست. اخذ پذیرش و تحصیل برای متقاضیان خارج از اتحادیه اروپا  

 . امکان پذیر نیست

 تحصیل کارشناسی در دانمارک 

مدت زمان تحصیل در دانمارک در دوره کارشناسی سه سال است ودر این دوره آموزش مبتنی بر تحقیق است.  

در دوره کارشناسی به طور تخصصی به دانشجویان تدریس شده و انها را برای دوره کارشناسی ارشد آماده می  

یک پایان نامه ارائه دهد تا بتواند دوره کارشناسی را با موفقیت  کنند. در پایان دوره کارشناسی دانشجو باید 

پشت سر بگذارد. یک نوع دیگری از کارشناسی نیز وجود دارد که به ان کارشناسی حرفه ای گفته می شود این  

سال است و بر روی رشته ای خاص به طور تخصصی کار می کند و مبتنی بر واحد های عملی   4.5-4دوره 

شجو را برای ورود به بازار کار تخصصی و حرفه ای آماده می نماید. در دوره های کارشناسی اغلب به  است که دان

. باشند  داشته  تسلط   دانمارکی  زبان زبان دانمارکی تحصیل امکان پذیر است و به همین دلیل متقاضیان باید به 

 دارند  کار اجازه  هفته در ساعت 10 لیسانس  مقطع  در  دانشجویان

 رشناسی ارشد در دانمارک تحصیل کا

  به نیاز ارشد  کارشناسی دوره در  تحصیل   برای. است نیم و  سال یک ارشد  کارشناسی های  دوره   تحصیل در

  دوره  در تحصیل . شوند  می پذیرفته دانشجویان  کارشناسی دوره  نمرات  به توجه با  و  نیست ازمون در  شرکت

رک زبان انگلیسی ارائه دهند. در دوره های ارشد در  مد  باید  متقاضیان و است انگلیسی زبان  به اغلب ارشد 

دانمارک عالوه بر رشته های تخصصی ، برخی از رشته های میان رشته ای نیز با توجه به نیاز جامعه وجود دارد.  

محتوای دوره های ارشد مبتنی بر تحقیق و پژوهش است . در این دوره ها به دانشجویان دورس نظری را همراه  

کاربرد دروس به صورت عملی تدریس میکنند. در پایان دوره های ارشد دانشجویان باید یک پروژه    با توانایی

ساعت  20نهایی ارائه دهند تا بتوانند دوره ارشد را با موفقیت به پایان برسانند. دانشجویان در دوره ارشد اجازه 

 .ه های خود را تامین نمایند کار در هفته را نیز دارند بنابراین با کار می توانند بخشی لز هزین

 تحصیل در دانمارک در مقطع دکتری 

مدت تحصیل در دانمارک در دوره دکترا سه سال است. دوره دکترا یک دوره پژوهشی و تحقیق است . به همین  

منظور در موسسات آموزشی که دوره دکترا را ارائه می دهند همه امکانات عالی از قبیل کتابخانه و آزمایشگاه و  



 

 

وجوددارد. دانشجویان در این دوره ها قادر به انجام تحقیقات بسیار جامع زیر نظر اساتید دانشگاه و  …

متخصصین با امکان استفاده از آخرین تکنولوژیها وجود دارد. در دوره دکترا پایان نامه نیز جزیی از دوره به  

هش استخدام شوند. برای تحصیل  حساب می آید و دانشجویان ممکن است در یک شرکت برای تحقیقات و پژو

در دانمارک در دوره دکترا بورسیه های مختلفی وجود دارد که در بحث بورسیه به آن خواهیم پرداخت.  

همچنین اشخاص برای تحصیل در دوره دکترا باید در ابتدا بتوانند با اساتید دانشگاه مورد نظر ارتباط برقرار  

 .راهنما( پیدا نموده و سپس پذیرش از دانشگاه دریافت کنند کرده و برای خود یک سوپروایزر )استاد 

 تحصیل در دانمارک و دوره های کالج حرفه ای

تحصیل در دانمارک در دوره های کالج حرفه ای برای ورود مستقیم و بدون نیاز به ورود به دانشگاه وجود دارد.  

در این کالجها دانشجویان به صورت عملی دروس را می گذرانند و همچنین در طول دوره کارآموزی نیز می  

راین کامال برای ورود به بازار کار آماده  کنند و در شرکت های مختلف دوره های کارآموزی را می گذرانند. بناب

 .می شوند و پس از پایان دوره می توانند وارد بازار کار شوند. طول دوره های کالج حرفه ای دو سال است

 تحصیل در دانمارک و دوره های تاپ آپ

ستر است  سال است. در این دوره ها که به نوعی دوره پیش م 1.5تحصیل در دانمارک در دوره های تاپ آپ 

نیز گفته   pre master شما برای ورود به دوره های کارشناسی ارشد اماده می شوید. به این دوره ها اصطالحا

 .می شود 

 تحصیل در دانمارک در دوره های کوتاه مدت

هفته ای وجود دارد که دوره های زبان ارائه می کنند این دوره ها   6تا  4در دانمارک دوره های کوتاه مدت 

افزایش مهارت های زبان بسیار مفید است اما ذکر این نکته قابل توجه است که اخذ ویزا برای دوره های  برای 

 .کوتاه مدت برای تحصیل در دانمارک امکانپذیر نیست و یا بسیار دشوار است

 بورسیه تحصیلی در دانمارک 

دکترا بورسیه های زیادی وجود    تحصیل در دانمارک همراه با بورسیه نیز امکانپذیر است بخصوص در دوره های

دارد. بورسیه ها ازطریق دولت و موسسات خصوصی در دانمارک ارائه می گردد که در اینجا برخی از این بورسیه  

 .ها را معرفی می کنیم 

 بورسیه نورد پالس 



 

 

قدام  این بورسیه مخصوص دانشجویانیست که از شمال اروپا و حوزه دریای بالتیک برای تحصیل در دانمارک ا

 می نمایند. برای دریافت اطالعات بیشتر می توانید به سایت نورد پالس مراجعه نمایید 

 بورسیه اراسموس 

این بورسیه برای دوره های ارشد به متقاضیان اتحادیه اروپاو هم دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا برای تحصیل  

 .در دانمارک تعلق می گیرد 

 بورسیه فول برایت 

 .رای دانشجویان امریکایی در دومقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای تحصیل در دانمارک استاین بورسیه ب

 بورسیه دولتی دانمارک برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا

این بورسیه مخصوص دانشجویان خارج از اتحادیه اروپاست وتوسط آموزش عالی دانمارک اداره می شود. این  

بورسیه به دو صورت است هم ممکن است بخشی از هزینه های تحصیل را پوشش دهد و هم به صورت بورسیه  

 .می پردازیمکامل وجوددارد. دریافت لین بورسیه شرایط خاصی دارد که به برخی از شرایط آن  

 شهروند خارج از اتحادیه اروپا باشید 

 پذیرش از یک دانشگاه در دانمارک داشته باشید 

 با توجه به تحصیل اقامت طوالنی داشته باشید 

 هزینه تحصیل در دانمارک 

  برای اما. است رایگان اروپا اتحادیه اعضای برای   از انجاییکه دانمارک عضو اتحادیه اروپاست بنابراین تحصیل

 دانشگاهی  و  موسسه هر در     تحصیل هزینه . است هزینه شامل و  نیست رایگان  متقاضیان خارج از اتحادیه اروپا

  تحصیلی  سال هر  برای دانمارک  در  تحصیل هزینه  معموال. دارد  متقاضی تحصیل محل به  بستگی و  است متفاوت 

هزار یورو در سال و   35ه های پزشکی رشت  در  تحصیل برای  هزینه  متوسط . است یورو هزار  16 تا  6 بین  مبلغی

هزار یورو در سال است. متقاضیان تحصیل  15تا  12هزینه تحصیل در دانشکده های دانمارک به طور میانگین  

  و  دولتی  های بورسیه  همچنین. دهد   می پوشش هارا  هزینه از  بخشی که   دارند  وقت  پاره کار  اجازه  در دانمارک 

رائه به دانشجوبان وجود دارد. شما می توانید برای مطالعه دقیقتر هزینه  ا برای  دانمارک  در  زیادی خصوصی

تحصیل و زندگی در دانمارک مقاله مارا در ارتباط با هزینه تحصیل و زندگی در دانمارک که در پایینتر قرار  

 .گرفته مطالعه نمایید 



 

 

 


