
Σπουδές στη Βουλγαρία – Πληροφορίες 

Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με τους 

Βούλγαρους φοιτητές όταν σπουδάζουν στα βουλγάρικα. Πρέπει όμως να κάνουν ένα 

προπαρασκευαστικό έτος στο οποίο μαθαίνουν γλώσσα και ορολογία για να δώσουν 

εξέταση για την κατοχή γλώσσας. Στο προπαρασκευαστικό έτος προετοιμάζονται για 

διάφορες ειδικότητες στα περισσότερα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας. 

Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ ης Βουλγαρίας, χρειάζεστε  

1. Μηχανογραφικό δελτίο με σύντομα βιογραφικά στοιχεία και τα ΑΕΙ στα οποία οι 

υποψήφιοι επιθυμούν να φοιτήσουν.  

2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου μαζί με την αναλυτική βαθμολογία για 

τους εισαγόμενους σε προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης με απόκτηση 

βαθμού Bachelor ή Master.  

3. Έγγραφο που χορηγείται από αρμόδιο όργανο και βεβαιώνει πως ο υποψήφιος 

έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της χώρας όπου και έχει εκδοθεί το απολυτήριο Λυκείου.  

4. Ιατρική βεβαίωση που εκδόθηκε ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της 

εισαγωγικής εξέτασης, επικυρωμένη από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα του 

υποψηφίου.  

5. Αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων ιθαγένειας – για τους κατόχους 

διπλής ιθαγένειας, εκ των οποίων η μία είναι Βουλγαρική.  

6. Αντίγραφο της ταυτότητας.  

7. Τα έγγραφα 2, 3 και 4 πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Χάγης 

(Apostille), μεταφρασμένα στη βουλγαρική γλώσσα και επικυρωμένα στην 

Πρεσβεία ή στο Προξενείο της Βουλγαρίας  

8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες 

Οι πανεπιστημιακές σπουδές στην Βουλγαρία γίνονται με καταβολή διδάκτρων η 

οποία κυμαίνεται από 4000 ευρώ για βουλγαρόφωνα και μέχρι 8000 ευρώ για 

αγγλόφωνα τμήματα ανάλογα με το πανεπιστήμιο την πόλη και την σχολή. Όλα τα 

πανεπιστήμια διαθέτουν φοιτητικές εστίες, όπου υπάρχουν δωμάτια με ένα ή δύο 

κρεβάτια. Τα ενοίκια εκεί είναι γενικά πολύ χαμηλά και ποικίλουν ανάλογα με την 

κατηγορία. Αρχίζουν από €150-€250 μέχρι €400 με €500 το κόστος ζωής είναι αρκετά 

χαμηλό και στοιχίζει 500 με 600 ευρώ.  

Όλα τα πανεπιστήμια στη Βουλγαρία διαθέτουν φοιτητικές λέσχες , όπου οι φοιτητές 

μπορούν να τρώνε σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Διαθέτει ποιοτικά και σύγχρονα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς γύρω στα €50 ευρώ τον μηνά και ιντερνέτ καλωδιακή 

τηλεόραση γύρω στα €10 ευρώ τον μηνά. Η ζωή στην Βουλγαρία χαρακτηρίζεται από 

προσιτό κόστος ζωής, ανατολικοευρωπαϊκή κουλτούρα και αρχιτεκτονική, καθώς και 

νυχτερινή ζωή. Επίσης, ο αρκετά κρύος χειμώνας και το καυτό καλοκαίρι προσφέρουν 

πολλές δυνατότητες για δραστηριότητες σε χειμερινά και θερινά θέρετρα που αξίζει 

κανείς να επισκεφθεί. 

 


