
Σπουδές στη Ουγγαρία – Πληροφορίες 

Είναι μια χώρα φημησμένη για την εκπαιδευτική της ιστορία με πανεπιστήμια που είναι από 

τα παλαιότερα και καλύτερα της Ευρώπης. Η ισχυρή παράδοση της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την πλούσια εμπειρία, τις διαθέσιμες πνευματικές πηγές και 

τη διεθνή δικτύωση έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία, από το 1983, 

τμημάτων για ξένους φοιτητές με διδασκαλία στην γερμανική αλλά και στην αγγλική γλώσσα. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ουγγαρίας έχουν αναγνωριστεί διεθνώς με πολλές διακρίσεις, 

καθώς τα πανεπιστήμια της κατατάσσονται πρώτα στον αριθμό των αποφοίτων τους που 

τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ. 

Για να επιτύχετε εισδοχή στα ουγγρικά πανεπιστήμια πρέπει να λάβετε μέρος σε εξετάσεις 

οι οποίες για τις Ιατρικές και Παραϊατρικές σχολές περιλαμβανουν και εξετάσεις στη χημεία 

και τη βιολογία και φυσικά στα Αγγλικά αφού το πρόγραμμα σπουδών είναι στα Αγγλικά. Οι 

εξετάσεις γίνονται διαδικτυακά και συνοδεύονται από συνέντευξη με τον υποψήφιο μαθητή. 

Οι εξετάσεις διεξάγονται συνήθως τον Ιούνιο. Κάποιος έχει και την επιλογή να ακολουθήσει 

το προ- ιατρικό πρόγραμμα (premedical program) που θα του επιτρέψει να μπεί απευθείας 

στο πανεπιστήμιο. 

Όσον αφορά το κόστος σπουδών στην Ουγγαρία, για την Ιατρική κοστίζει 16000 ευρώ, για 

την κτηνιατρική 10000 ευρώ και για τη φυσιοθεραπεία 6000 ευρώ. Το προ-ιατρικό 

πρόγραμμα κοστίζει 6000 ευρώ. Η Γενική Ιατρική έχει διάρκεια σπουδών 6 χρόνια, 

οδοντιατρική και κτηνιατρική 5 χρόνια και 4 χρόνια για Φυσικοθεραπεία. Το προ-ιατρικό 

πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός χρόνου. 

Για άλλες σπουδές όπως η τέχνη και η ιστορία της τέχνης, η επικοινωνία, οι πολιτικές 

επιστήμες, οι διεθνείς σπουδές, τα οικονομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων, το κόστος είναι 

7000 έως 8000 ευρώ και η διάρκεια των σπουδών είναι 3-4 χρόνια ανάλογα με τον κλάδο. 

Στην Ουγγαρία σας προτείνουμε να επιλέξετε να μείνετε σε ένα διαμέρισμα και το  κόστος 

ενοικίασης είναι από 350 έως 500 ευρώ, ενώ το κόστος διαβίωσης στη χώρα είναι περίπου 

500 ευρώ. Η ζωή είναι ήρεμη και ασφαλής. Είναι μια χώρα στην Κεντρική Ευρώπη με πολλές 

ομορφιές. Μην παραλείψετε να κάνετε μίνι κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη! Είναι απλά 

μαγεία! 

 


