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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας είναι γεωγραφικά, η έκτη μεγαλύτερη χώρα 

στον κόσμο. Συνορεύει με τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδονησία, την Παπούα Νέα 

Γουινέα και το Ανατολικό Τιμόρ. Το όνομα Αυστραλία προέρχεται από τη 

λατινική φράση terra australis incognita («άγνωστη νότια γη»). Έχει πληθυσμό  

25.7 εκατομμύρια και πρωτεύουσά της είναι η Καμπέρα. Η επίσημη γλώσσα 

είναι η Αγγλική. 

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η Αυστραλία διαθέτει ένα εξαιρετικό σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  

υπάρχει πληθώρα Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Ιδιωτικών ή Δημόσιων, καθώς και 

μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων σπουδών. Η ευημερία όλων των διεθνών 

φοιτητών, η ποιότητα της εκπαιδευτικής τους εμπειρίας και η παροχή 

ενημερωμένων πληροφοριών προστατεύονται από το νόμο του 2000 για τις 

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες για Φοιτητές Εξωτερικού (The Education Services for 

Overseas Students (ESOS) Act 2000).   

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 43 Πανεπιστήμια - 40 Αυστραλιανά Πανεπιστήμια, 2 

Διεθνή πανεπιστήμια, και 1 Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Ειδικότητας. Το παλαιότερο 

Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας είναι το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, το οποίο 

ιδρύθηκε το 1851.  Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική , όμως πολλά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρουν δίγλωσσα προγράμματα σπουδών ή 

προγράμματα σε άλλες επικρατέστερες γλώσσες όπως η Γαλλική κ.ά.  Ως εκ 

τούτου, πολλά Πανεπιστήμια προσφέρουν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας για 

τους διεθνείς φοιτητές των οποίων η Αγγλική δεν είναι η μητρική τους γλώσσα.  

Παράλληλα, προσφέρονται μαθήματα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας από 

Οργανισμούς και Ανεξάρτητους Φορείς όπως το English Australia και το NEAS 

Quality Assurance in Education and Training.    

Απονέμονται οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών׃  
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 Associate Degree׃ Είναι διάρκειας 2 χρόνων και είναι ένα πρόγραμμα 

μικρού κύκλου σπουδών που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 

σταδιοδρομίας εάν o υποψήφιος ήδη εργάζεται ή δεν έχει χρόνο να 

ολοκληρώσει ένα πλήρες Πτυχίο (Bachelor) 

 Bachelor Degree׃  Με βαθύτερο περιεχόμενο από ό,τι το Associate 

Degree, το Πτυχίο (Bachelor) θα αναπτύξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις 

του υποψηφίου.  Είναι διάρκειας 3 – 5 χρόνων αναλόγως του 

προγράμματος σπουδών.  Συγκεκριμένα, στην Αυστραλία είναι αρκετά 

κοινό φαινόμενο για τους φοιτητές, να εγγραφούν σε ένα διπλό ή 

συνδυασμένο Προπτυχιακό πρόγραμμα (Bachelor Degree) που οδηγεί 

στην απονομή δύο Προπτυχιακών τίτλων σπουδών (Bachelor Degrees). 

Αυτό είναι πιο σύνηθες στους τομείς των Τεχνών, του Εμπορίου, του 

Δικαίου και των Θετικών Επιστημών. Κάτοχοι του Προπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, μπορούν να συνεχίσουν για απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών 

 Bachelor Degree (Honours)׃ Οι φοιτητές που έχουν υψηλές ακαδημαϊκές 

επιδόσεις κατά τη φοίτησή τους στο Προπτυχιακό επίπεδο, ενδεχομένως 

να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα επιπλέον έτος 

σπουδών, έχοντας ως δυνατότητα αποφοίτησης με επαίνους/τιμές 

(Honours). Οι σπουδές σε επίπεδο επαίνων/τιμών αντιπροσωπεύουν το 

υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης σε Προπτυχιακό επίπεδο, στο πλαίσιο 

του Αυστραλιανού Συστήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και έχουν 

διάρκεια 4 χρόνων  

 Graduate Certificate׃ Η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 

6 μήνες και απευθύνεται σε υποψηφίους που έχουν ήδη ολοκληρώσει 

το Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

 Graduate Diploma׃ Η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 1 

χρόνος και απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν ήδη ολοκληρώσει το 

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  

 Masters Degree (Coursework):  Διαρκεί 1 χρόνο μετά την απόκτηση  

Πτυχίου Bachelor Honours ή 2 χρόνια μετά την απόκτηση Προπτυχιακού 

τίτλου σπουδών (Bachelor) 

 Masters Degree (Research)׃  Διαρκεί 2 χρόνια μετά την απόκτηση 

Προπτυχιακού τίτλου σπουδών  

 Doctoral Degree׃ Διαρκεί 3 - 4 χρόνια και απευθύνεται σε κατόχους 

Μεταπτυχιακού τίτλου  σπουδών  

Στην Αυστραλία λειτουργεί το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (E.E.K.), Australian Vocational Education and Training (VET).  

Βασίζεται στην εταιρική σχέση μεταξύ της Κυβέρνησης και της Βιομηχανίας. Τα 

μαθήματα E.E.K. προσφέρονται κυρίως από Εγγεγραμμένους Εκπαιδευτικούς 

Οργανισμούς (Registered Training Organisations, (RTOs). Οι συγκεκριμένοι 
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Οργανισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν Ινστιτούτα Τεχνικής και Περαιτέρω 

Εκπαίδευσης (Technical and Further Education, TAFE) καθώς και Ιδιωτικά 

Κολέγια.  Ορισμένα Πανεπιστήμια μπορούν επίσης να προσφέρουν μαθήματα 

E.E.K.  Τα προσόντα που αποκτώνται στο  πιο πάνω σύστημα Εκπαίδευσης 

πιστοποιούνται με  τους ακόλουθους τίτλους:  

 Πιστοποιητικό (Certificate) I, II, III και IV 

 Δίπλωμα (Diploma)  

 Προχωρημένο Δίπλωμα (Advanced Diploma)  

Tα πιο πάνω έχουν διάρκεια σπουδών από 4 μήνες έως 3 χρόνια.  Οι κάτοχοι 

των Πιστοποιητικών Certificate ΙΙΙ ή IV, Diploma και Advanced Diploma, 

ανάλογα με το πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα συνέχισης σε κάποιο 

πρόγραμμα σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας (Προπτυχιακό 

και Μεταπτυχιακό επίπεδο), λαμβάνοντας ανάλογη σχετική πίστωση από 2 έως 

3 εξάμηνα.   Παράλληλα, γίνεται όλο και πιο σύνηθες για τους Πτυχιούχους 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να αποκτούν την πιστοποίηση προσόντων Ε.Ε.Κ., 

προκειμένου να κατέχουν  πρακτικές δεξιότητες, για να βοηθηθούν 

περισσότερο στην αγορά εργασίας.   

 

Το ακαδημαϊκό έτος στην Αυστραλία ποικίλλει ανάλογα με το είδος και τον τύπο 

σπουδών.  Οι ημερομηνίες έναρξης και ο αριθμός των εξαμήνων διαφέρουν 

ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Οι 

ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ελέγχουν τις ιστοσελίδες των Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων για περισσότερες πληροφορίες.  

 

Σημειώνεται ότι η  Κυβέρνηση της Αυστραλίας παρέχει χρηματοδότηση,  

διασφάλιση της ψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και  γενική εποπτεία στη 

λειτουργία  της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.).  

Ενδεικτικά σημειώνεται σε σχέση με τα πιο πάνω, ότι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί 

Εγγεγραμμένοι για αυτό τον σκοπό, (RTO’s), που επιθυμούν να προσφέρουν 

αυτού του είδους την εκπαίδευση σε διεθνείς φοιτητές, πρέπει  να εγγραφούν 

στο Μητρώο Ιδρυμάτων της Κοινοπολιτείας (The Australian Government’s 

Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students 

(CRICOS).   

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και λίστα εγγεγραμμένων παροχών στον 

ιστότοπο του CRICOS (https://cricos.education.gov.au/).   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Τα κριτήρια εισδοχής ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο σπουδών και το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: 
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 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.): Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις για Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα Ε.Ε.Κ. Ωστόσο, ορισμένα μαθήματα ενδέχεται να απαιτούν 

εργασιακή εμπειρία 

 Προπτυχιακά προγράμματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Τα βασικά 

απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής είναι το Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και η πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.  

Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που απαιτείται από ένα 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μπορεί να είναι διαφορετικό από το επίπεδο 

γνώσης που απαιτείται για την αίτηση φοιτητικής βίζας.  Επιπρόσθετα, 

ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τα 

κριτήρια εισδοχής ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνέντευξη, φάκελο  

επιτυχιών/προσόντων (portfolio), συγκεκριμένα προαπαιτούμενα 

μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κ.ά.   

 

Στη περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια εισδοχής, ορισμένα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρουν προπαρασκευαστικά μαθήματα 

(Foundation Courses, Bridging Study Courses) σε συγκεκριμένους κλάδους, 

διάρκειας ορισμένων μηνών έως ενός (1) έτους, ως έναν εναλλακτικό τρόπο 

εισαγωγής.  Για περισσότερες πληροφορίες, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι 

όπως επικοινωνούν με τα Γραφεία Εισδοχής του κάθε Πανεπιστημίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προγράμματα σπουδών και κριτήρια 

εισδοχής μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας,     

education.gov.au, επιλέγοντας τον σύνδεσμο: The Australian Commonwealth 

Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

H διαδικασία των αιτήσεων για σπουδές στην Αυστραλία απαιτεί την υποβολή 

ξεχωριστής αίτησης σε κάθε Πανεπιστήμιο της επιλογής του ενδιαφερόμενου.  

Κάτοχοι του International Baccalaureate Diploma μπορούν να υποβάλλουν την 

αίτησή τους και μέσω του Κεντρικού Φορέα (The Universities Admissions 

Centre), ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Πανεπιστημίου.  

 

Κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θέτει τις δικές του προθεσμίες, οι οποίες τηρούνται 

αυστηρά.  Τα περισσότερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χρεώνουν ένα μη 

επιστρέψιμο τέλος υποβολής της αίτησης.   

 

Προτρέπονται όλοι οι υποψήφιοι φοιτητές όπως ελέγxουν ηλεκτρονικά τις 

απαιτήσεις βίζας (visa) στον ιστότοπο του Τμήματος Μετανάστευσης και 
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Προστασίας των Συνόρων (Department of Immigration and Border Protection - 

DIBP), για να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για θεώρηση βίζας 

(visa).  

 

Η Αυστραλία έχει ένα ειδικό σύστημα κάλυψης της υγείας για τους διεθνείς 

φοιτητές που ονομάζεται Overseas Student Health Cover (OSHC). Οι 

υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να εξασφαλίσουν (αγοράσουν) κάλυψη OSHC 

πριν ταξιδέψουν στην Αυστραλία.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.PrivateHealth.gov.au  

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Το κόστος σπουδών διαφέρει ανά Eκπαιδευτικό Ίδρυμα, επίπεδο σπουδών και 

περιοχή.  Ο πιο κάτω κατάλογος παρουσιάζει μια ευρεία ένδειξη της 

διακύμανσης του κόστους των διδάκτρων ετησίως (AUD-δολάρια Αυστραλίας): 

 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ΕΕΚ (Certificate I έως IV, 

Diploma και Advanced Diploma): 4.000 - 22.000 AUD 

 Προπτυχιακός τίτλος σπουδών 20.000 - 45.000 AUD* 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 22.000 - 50.000 AUD * 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών: 18.000 - 42.000 AUD * 

* Σημείωση: Τα πιο πάνω ενδεικτικά δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνουν 

προγράμματα σπουδών όπως η Κτηνιατρική και η  Ιατρική. 

 

Προσφέρεται αριθμός κρατικών υποτροφιών, επιχορηγήσεων και βραβείων σε 

διεθνείς φοιτητές, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους και άλλα κριτήρια. 

Πολλά Πανεπιστήμια και Κολέγια προσφέρουν τις δικές τους υποτροφίες και 

προγράμματα επιχορηγήσεων.  

 

Πληροφορίες για τις υποτροφίες που προσφέρονται από τα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα καθώς και από άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς 

υπάρχουν στους πιο κάτω συνδέσμους:  

https://search.studyinaustralia.gov.au/scholarship/search-results.html   

https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian -

education/scholarships/scholarships-to-study-in-australia  

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

 

Αρκετά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαθέτουν Φοιτητικές Εστίες (Halls of 

Residence). Οι Φοιτητικές Εστίες προσφέρουν συνήθως και την επιλογή για 

παροχή διατροφής. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε κοινόχρηστα 

σπίτια/διαμερίσματα, ιδιωτικά διαμερίσματα, ιδιωτικές εστίες και δωμάτια σε 

http://www.privatehealth.gov.au/
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian%20-education/scholarships/scholarships-to-study-in-australia
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/australian%20-education/scholarships/scholarships-to-study-in-australia
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ιδιωτικές κατοικίες. Το κόστος διαμονής κυμαίνεται ως ακολούθως (AUD- 

δολάρια Αυστραλίας): 

 Ξενώνες - 90 έως 150 AUD εβδομαδιαίως  

 Κοινόχρηστη ενοικίαση - 95 έως 215 AUD εβδομαδιαίως  

 Φοιτητικές Εστίες - 110 έως 280 AUD εβδομαδιαίως 

 Ιδιωτική Ενοικίαση - 185 έως 440 AUD εβδομαδιαίως 

  

Η ιστοσελίδα  www.insiderguides.com.au/cost-of-living-calculator/ διαθέτει 

ένα χρήσιμο, πρακτικό εργαλείο, που βοηθά στην εκτίμηση του κόστους 

διαβίωσης στην Αυστραλία.   

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   

 

https://www.studyinaustralia.gov.au/ 

https://www.studiesinaustralia.com 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να ελέγχουν πάντοτε τις σχετικές 

ιστοσελίδες για όλα τα πιο πάνω θέματα και να επικοινωνούν απευθείας με τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Τελευταία ημερομηνία επεξεργασίας πληροφοριών, 12/05/21 

 

 

http://www.insiderguides.com.au/cost-of-living-calculator/
https://www.studyinaustralia.gov.au/
https://www.studiesinaustralia.com/

