
Σπουδές στην Ιταλία – Πληροφορίες 

Η χώρα αυτή μπορεί να είναι πολύ υπερήφανη για το γεγονός ότι διαθέτει το 

αρχαιότερο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Πρόκειται βέβαια για το Πανεπιστήμιο της 

Μπολόνια, το οποίο ιδρύθηκε το 1088 και ακόμη και σήμερα διατηρεί τη φήμη του 

και είναι ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης.  

 

Φυσικά η Ιταλία διαθέτει πολλά ακόμη ιδιωτικά και κρατικά ΑΕΙ (75 συνολικά), τα 

οποία προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες σπουδαστές  σε διάφορες επιστήμες. Ιταλία 

έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα κάποιους από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες 

και επιστήμονες παγκοσμίως. Επιπλέον, εδώ και αιώνες, η χώρα αποτελούσε τον 

τόπο γέννησης της καινοτομίας και της επανάστασης στην τέχνη, την αρχιτεκτονική, 

την φιλοσοφία, την θρησκεία και τις επιστήμες σε όλη την Ευρώπη.  Δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός πως η Ιταλία προσελκύει κάθε χρόνο αρκετούς φοιτητές για 

προγράμματα σε  καλές τέχνες, αρχιτεκτονική, επιστήμες, φιλοσοφία, Economics, 

Engineering ή ακόμα και Medicine καθώς θα προσφέρει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 

πτυχίο.. 

 

Τα πανεπιστήμια σε αυτήν την χώρα προσπαθούν να προσφέρουν τα καλύτερα 

εκπαιδευτικά προγράμματα σε διεθνείς φοιτητές, τα οποία διδάσκονται στα Αγγλικά 

και στα Ιταλικά. Για να σπουδάσει κάποιος στα Πανεπιστήμια της  Ιταλίας αρκεί να 

έχει ένα έγκυρο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να περάσει 

επιτυχώς ενδεχόμενες εισαγωγικές εξετάσεις (όπου αυτό προβλέπεται) στη σχολή 

της επιλογής του. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος σε εξετάσεις 

επάρκειας της ιταλικής γλώσσας που γίνονται από το κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά, 

στις αρχές Σεπτεμβρίου.  

 

Το κόστος εγγραφής σε κάποιο ιταλικό κρατικό πανεπιστήμιο κυμαίνεται από 800 

έως 1.200 ευρώ. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα έξοδα εγγραφής και τα δίδακτρα είναι 

πολύ περισσότερα, αλλά λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του 

υποψηφίου και αναλόγως καθορίζεται το ύψος των διδάκτρων. Το κόστος των 

διδάκτρων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το πιο σημαντικό είναι αν το εν λόγω 

πανεπιστήμιο είναι κρατικό ή ιδιωτικό ίδρυμα. Τα κρατικά πανεπιστήμια έχουν πολύ 

χαμηλότερα δίδακτρα. Τα δίδακτρα θα εξαρτηθούν από το πρόγραμμα και το 

επίπεδο σπουδών που θα επιλέξετε. Για παράδειγμα για τα προπτυχιακά 

προγράμματα  στα δημόσια πανεπιστήμια  κυμαίνονται στα €850 - €1.000 ετησίως. 

Έχετε επίσης κατά νου ότι στα κρατικά πανεπιστήμια της Ιταλίας  τα  δίδακτρα 

σταθμίζονται ανάλογα με το γονικό εισόδημα του φοιτητή. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 

έχουν πολύ πιο ακριβά δίδακτρα της τάξεως των 6.000 ευρώ - 20.000 ευρώ ετησίως. 

   

Το συνολικό κόστος διαβίωσης για τους σπουδαστές στην Ιταλία κυμαίνεται συνήθως 

μεταξύ €600 - €900 μηνιαίως, στο οποίο περιλαμβάνεται: διαμονή, έξοδα διατροφής, 

δημόσια συγκοινωνία, τοπικά ταξίδια ή / και διασκέδαση. Η Ρώμη, το Μιλάνο η 

Φλωρεντία και η Μπολόνια,  είναι λίγο πιο ακριβές  σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

ιταλικές πόλεις. Τα περισσότερα Ιταλικά πανεπιστήμια δεν διαθέτουν εστίες, ωστόσο 

παρέχουν συχνά υπηρεσίες για να βοηθήσουν τους φοιτητές να βρουν τα κατάλληλα 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα  στην ιδιωτική αγορά ενοικίασης.  


