
Σπουδές στην Αυστρία – Πληροφορίες 

Η χώρα στην οποία δεσπόζει ο Δούναβης, οι Αυστριακές Άλπεις και το πράσινο. Ο εξαιρετικά 

δημοφιλής προορισμός των φοιτητών. Άλλωστε, πώς θα μπορούσε να μην προσελκύει 

πλήθος νέων ατόμων, από τη στιγμή που συνδυάζει εξαιρετικής ποιότητας 

πανεπιστήμια, έντονη φοιτητική ζωή και μαγευτική φυσική ομορφιά. 

Οι φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν δωρεάν (ή με πολύ χαμηλό κόστος) σε 12 

Πανεπιστήμια των Επιστημών και 6 Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής. Εκεί θα βρεις 

μερικά από τα πιο παλιά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην τα οποία προσφέρουν γνώση, έρευνα 

καθώς και ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεχνών και της μουσικής. Τα Πανεπιστήμια 

Εφαρμοσμένων Επιστημών προσφέρουν κυρίως τεχνολογική – επαγγελματική εκπαίδευση. 

Τα προγράμματα σπουδών τους αφορούν τους τομείς της τεχνολογίας, οικονομίας, 

επικοινωνιών, πληροφορικής, υγείας και τουρισμού.  Τα Κολέγια μετά-δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (post-secondary colleges) προσφέρουν σπουδές με επιστημονικό – 

επαγγελματικό χαρακτήρα διάρκειας 2-3 χρόνων. Οι σπουδές τους και κυρίως η εκπαίδευση 

αφορά σε τομείς όπως των παραϊατρικών επαγγελμάτων, κοινωνικών λειτουργών και 

δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η διάρκεια 

σπουδών για bachelor είναι 3-4 χρόνια και περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση.  

Τα βασικά απαραίτητα έγγραφα για να γίνει κανείς δεκτός ως φοιτητής αυστριακού 

πανεπιστημίου είναι τα εξής: μεταφρασμένο και επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου, 

συμπληρωμένη αίτηση για το  επιθυμητό πρόγραμμα, διαβατήριο/ταυτότητα, πιστοποιητικό 

γερμανικής γλώσσας, μεταφρασμένο πτυχίο ( τουλάχιστον 180 ECTS) εάν πρόκειται για 

μεταπτυχιακές σπουδές και επίσης μπορεί να ζητηθεί μεταφρασμένη και επικυρωμένη 

βεβαίωση πρόσβασης σε ανώτερες σχολές. Τα μαθήματα γίνονται συνήθως στην Γερμανική 

γλώσσα γι’ αυτό και οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να έχουν γνώση Γερμανικής γλώσσας. 

Παρόλα αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα 

Γερμανικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο  

Για τους υποψήφιους φοιτητές από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ημερομηνία λήξης 

των αιτήσεων είναι το τέλος Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και το τέλος Μαρτίου για 

το εαρινό εξάμηνο, ενώ υπάρχει μια συμπληρωματική περίοδος υποβολής αιτήσεων (έως 30 

Νοεμβρίου και 30 Απριλίου). Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις αυτή την περίοδο 

επιβαρύνονται με αύξηση 10% στα δίδακτρα σπουδών.  

Για την παρακολούθηση μαθημάτων και βασικών πτυχιακών σπουδών οι φοιτητές των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να πληρώσουν δίδακτρα €370  

περίπου για κάθε εξάμηνο. Το ποσό αυτό αυξάνεται με ποσοστό 10% για όσους γίνονται 

αποδεκτοί στην συμπληρωματική περίοδο εγγραφών. Οι ξένοι φοιτητές που επιθυμούν να 

σπουδάσουν στην Αυστρία θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας μαζί με άλλα 

δικαιολογητικά κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους στο πανεπιστήμιο επιλογής τους. Επίσης 

θα πρέπει να έχουν ασφάλεια υγείας η οποία να είναι έγκυρη στην Αυστρία 

Το κόστος διαμονής είναι αρκετά υψηλό για τους φοιτητές στην Αυστρία. Τα μηνιαία έξοδα 

διαβίωσης, ικανοποιώντας τις βασικές ανάγκες και χωρίς επιπλέον έξοδα, υπολογίζονται 

γύρω στα €750. Για στέγαση καλυτέρα να προτιμηθούν οι φοιτητικές εστίες. Σε περίπτωση 

που κάποιος δεν επιθυμεί να μείνει στις φοιτητικές εστίες που διαθέτουν τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα,  μπορεί να μείνει σε διαμέρισμα και το κόστος θα είναι γύρω στα €500 με €700 

ευρώ. 


