
Σπουδές στην Ισπανία – Πληροφορίες 

Η πανεπιστημιακή οργάνωση της Ισπανίας είναι μια από τις πιο αξιόλογες, δίνοντας 

ένα αρκετά υψηλό επίπεδο στις πανεπιστημιακές σπουδές, καθιστώντας τα διεθνή 

προγράμματα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά με αυτά των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. 

Η χώρα διαθέτει πολλά ιστορικά αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια 

με σύγχρονες και αξιόλογες μεθόδους διδασκαλίας. 

Οι φοιτητές της ΕΕ  μπορούν να επιτύχουν εισδοχή σε κρατικά πανεπιστήμια μόνο με 

το απολυτήριο τους και τον βαθμό που θα εξασφαλίσουν στις Παγκύπριες εξετάσεις. 

Αν φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο μπορείτε να επιτύχετε εισδοχή με τα A levels και Ο 

levels ή και το  International Baccalaureate (IB). Απαραίτητο κριτήριο για να μπείτε σε 

κρατικό πανεπιστήμιο είναι η γνώση της Ισπανικής γλώσσας σε επίπεδο B1. Στα 

ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορείτε να αρχίσετε τις σπουδές σας στα αγγλικά και 

παράλληλα να μαθαίνετε την γλώσσα γιατί κάποια πανεπιστήμια δίνουν  μαθήματα 

και στα Ισπανικά που θα πρέπει να παρακολουθήσετε.  

Τα δίδακτρα διαφέρουν αναλόγως του πανεπιστήμιου που θα επιλέξετε. Για κρατικά 

πανεπιστήμια τα δίδακτρα αρχίζουν από €1,000 έως €3,000 Ευρώ για bachelor και 

για μάστερ η διδακτορικό ανέρχονται στις  €3,000 με €4,000. Στα ιδιωτικά 

πανεπιστήμιά τα δίδακτρα είναι περίπου €15000  και πάντα αναλόγως του 

πανεπιστήμιου που θα επιλέξετε.Το κόστος ζωής στην Ισπανία ανάλογα με την πόλη 

που θα επιλέξετε είναι γύρω στα €700 - €800 ευρώ αν επιλέξετε όμως την Μαδρίτη 

ή την Βαρκελώνη ανεβαίνει στα €1,000 με €1,100  και μπορείτε να μείνετε σε 

νοικιαζόμενα δωμάτια ή να συγκατοικήσετε σε διαμέρισμα με συμφοιτητές σας ή να 

μπείτε σε ντόπιες οικογένειάς.  Οι εστίες κρατικές ή ιδιωτικές είναι πιο 

περιορισμένες, αλλά δίνονται για ξένους φοιτητές.   

Η Ισπανία χωρίζεται σε 17 αυτόνομες περιφέρειες, κάθε μία από τις οποίες έχει το 

δικό της χαρακτήρα – κάποιες φορές τελείως διαφορετικό από τις υπόλοιπες, 

διαμορφωμένο κυρίως από το ιστορικό της υπόβαθρο – και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ακόμα και διαφορετική γλώσσα. Οι άνθρωποι είναι ως επί το πλείστον 

φιλικοί και θα σας κάνουν να νοιώσετε καλοδεχούμενοι ως φοιτητές από την πρώτη 

στιγμή. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία, εν μέσω των σπουδών σας , να 

πάρετε μια γεύση από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, τα παραδοσιακά προϊόντα και 

τα μεγαλύτερα events και φεστιβάλ που χαρακτηρίζουν τον ισπανικό πολιτισμό. 

 


