
Σπουδές στη Γερμανία – Πληροφορίες 

Στη Γερμανία υπάρχουν πάνω από 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστήμια 

και κολέγια. Τα γερμανικά πανεπιστήμια υιοθετούν όλο και περισσότερο τα πτυχία Bachelor 

και Master, αντί των παραδοσιακών «Diplom» και «Magister Artium». 

Για εισδοχή, χρειάζεστε απολυτήριο λυκείου με βαθμούς πάνω από τη βάση στα μαθήματα 

κατεύθυνσης, παρακολούθηση μαθημάτων που σχετίζονται με τη σχολή όπου ο μαθητής 

επιθυμεί να σπουδάσει, καθώς και γνώση της γερμανικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται 

με τη συμμετοχή στις εξετάσεις DSH ή TestDaF. Επιπρόσθετα, χρειάζεστε και να έχετε 

επιτύχει στις Προεισαγωγικές σας Εξετάσεις (Ελληνικές/Κυπριακές) ή εξετάσεις A-Level. Όσο 

αφορά τη γλώσσα, μπορείτε να την μάθετε στη χώρα με ένα έτος σπουδών σε ένα κέντρο 

διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας και στη συνέχεια να υποβάλετε αίτηση για εισαγωγή 

σε πανεπιστήμιο. Δυστυχώς, αυτό δεν εγγυάται ότι θα εξασφαλίσετε θέση εάν δεν πληρείτε 

τα κριτήρια. Σε ορισμένους κλάδους, όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική ή η Φαρμακευτική, 

υπάρχει ένας περιορισμός στις εισαγωγές και ο πήχης εισόδου ανεβαίνει δραματικά, καθώς 

μόνο οι υποψήφιοι με πολύ καλή απόδοση και υψηλή γνώση της γερμανικής γλώσσας έχουν 

πιθανότητα να γίνουν δεκτοί. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εξαρτάται από το αντικείμενο και τον τόπο σπουδών. Οι 

αιτήσεις για προπτυχιακά προγράμματα αποστέλλονται απευθείας στα πανεπιστήμια, ενώ 

για ιατρικές και φαρμακευτικές σπουδές στο Ίδρυμα Διαχείρισης Θέσεων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης («Stiftung fur Hochschulzulassung»). Κατά κανόνα, υποβάλλονται για το 

χειμερινό εξάμηνο έως τις 15 Ιουλίου και για το εαρινό εξάμηνο έως τις 15 Ιανουαρίου. Για 

σπουδές καλών τεχνών και μουσικής, οι ενδιαφερόμενοι στέλνουν επίσης ένα χαρτοφυλάκιο 

ή συμμετέχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις. 

 

Τα πανεπιστήμια στη Γερμανία δεν χρεώνουν δίδακτρα παρά μόνο σε Μη-Ευρωπαίους 

φοιτητές. Οι φοιτητές πληρώνουν μόνο ένα Administration Fee (€120 to €200) για κάθε 

εξάμηνο το οποίο περιλαμβάνει και Ταξιδιωτική Κάρτα Τραίνου. Η ιατρική ασφάλιση 

παραμένει υποχρεωτική, η οποία υπερβαίνει τα 640 ευρώ ετησίως, ενώ ο προϋπολογισμός 

πρέπει να περιλαμβάνει έξοδα για βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Ωστόσο, ορισμένα 

οφέλη δίνονται στον μαθητή, όπως δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες, καντίνα και βιβλιοθήκη. 

Τα πανεπιστήμια και η εκκλησία διαθέτουν εστίες στις οποίες μπορεί να μείνει ένας 

φοιτητής, αλλά πολλοί φοιτητές προτιμούν να μοιράζονται διαμερίσματα (sharing flats). Το 

κόστος ενοικίασης κυμαίνεται από 300 έως 800 € ανάλογα με την πόλη και τον τύπο 

δωματίου ή διαμερίσματος. Το κόστος διαβίωσης ποικίλλει ανάλογα με την πόλη και τον 

τρόπο ζωής που κάθε φοιτητής θέλει να ζήσει, από 600 έως 1000 ευρώ. 

Σε γενικές γραμμές, οι σπουδές στη Γερμανία παρέχουν στον φοιτητή πλήρη γνώση του 

αντικειμένου, τον βοηθά να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη άποψη 

και ταυτόχρονα να απολαύσει τη φοιτητική του ζωή. Μπορεί να χρειαστείτε λίγο χρόνο για 

να συνηθίσετε τον διαφορετικό τρόπο ζωής (διαφορετικός τρόπος διασκέδασης, ώρες 

γευμάτων, περισσότερο χρόνο στο σπίτι με εσωτερικές δραστηριότητες κ.λπ.) αλλά 

αναμφίβολα θα ζήσετε μοναδικές και εξαιρετικές εμπειρίες! 

 


