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ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ     

Η Αυστρία (γερμανικά: Österreich), είναι μεσόγειο κράτος της Κεντρικής Ευρώπης και 

αποτελεί Ομοσπονδία 9 κρατιδίων. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και έχει 

πληθυσμό 8.9 εκατομμύρια. 

Η Αυστρία συνορεύει με το Λίχτενσταϊν, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, 

την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Γερμανία και τη Τσεχία. Χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο 

ως μια ορεινή χώρα. Πρωτεύουσα και συνάμα η μεγαλύτερη πόλη της, είναι η Βιέννη, με 

πληθυσμό άνω του 1,8 εκατομμυρίου κατοίκων, ενώ άλλα σημαντικά αστικά κέντρα είναι 

το Γκρατς, το Λιντς, το Σάλτσμπουργκ και το Ίνσμπρουκ. 

Η Γερμανική γλώσσα αποτελεί την επίσημη γλώσσα στην Αυστρία. Είναι μία από τις 24 

επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, μαζί με τη Γαλλική και την Αγγλική γλώσσα. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ        

 
Στην Αυστρία υπάρχουν γύρω στα 70 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 350,000 
φοιτητές περίπου, από τους οποίους το 25% είναι διεθνείς φοιτητές. 
Οι κύριες κατηγορίες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αυστρία είναι οι εξής: 

 Πανεπιστήμια (Δημόσια και Ιδιωτικά) 

 Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschulen) 

 Παιδαγωγικά Πανεπιστημιακά Κολέγια 

Τα Πανεπιστήμια, στα οποία περιλαμβάνονται 13 Πανεπιστήμια των Επιστημών, 3 

Ιατρικά Πανεπιστήμια και 6 Ανώτατες Σχολές Τεχνών και Μουσικής, είναι τα πιο παλιά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Αυστρία, τα οποία προωθούν τη γνώση και την έρευνα 

καθώς και την ανάπτυξη και καλλιέργεια των Τεχνών και της Μουσικής. Τα 21 

Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (Fachhochschulen) ιδρύθηκαν τα τελευταία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BD%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CF%83%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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χρόνια στην Αυστρία και προσφέρουν κυρίως Τεχνολογική – Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. Τα Προγράμματα Σπουδών τους, αφορούν τους τομείς της Τεχνολογίας, 

Οικονομίας, Επικοινωνιών, Πληροφορικής, Υγείας και Τουρισμού. 

 

Τα Παιδαγωγικά Πανεπιστημιακά Κολέγια προσφέρουν Παιδαγωγική Εκπαίδευση για 

δασκάλους και καθηγητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών 

Σχολών και Σχολείων Ειδικής Αγωγής. 

Στην Αυστρία απονέμονται τρεις τίτλοι Σπουδών, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Μπολόνια:  

Πτυχίο (Bachelor): Απονέμεται από τα  Πανεπιστήμια, τα Πανεπιστήμια των 

Εφαρμοσμένων Επιστημών και τα Παιδαγωγικά Πανεπιστημιακά  Κολέγια. Διαρκεί 3-4 

χρόνια. 

Μεταπτυχιακό (Master): Περιλαμβάνει μαθήματα σε έναν τομέα ειδίκευσης και την 

εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας. Οι τίτλοι που απονέμονται είναι Master of Advanced 

Studies και Master of Business Administration. Διαρκεί  1-2 χρόνια, 

Διδακτορικό (PhD): Δίνει έμφαση στη διατριβή και στις σπουδές σε συγκεκριμένο πεδίο 

ειδίκευσης. Για την απόκτησή του εκτός από την έγκριση της διατριβής απαιτούνται και 

προφορικές εξετάσεις. Διαρκεί τουλάχιστον 6 εξάμηνα. 

Σημειώνεται ότι σε ορισμένα Πανεπιστήμια και Ανώτατες Σχολές Τεχνών, η φοίτηση 

διαρκεί 5 χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου και Μεταπτυχιακού.  

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας στα Αυστριακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 

η Γερμανική. Προσφέρονται όμως και πολλά προγράμματα στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Επιπρόσθετα, πολλά Πανεπιστήμια προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης 

προγραμμάτων εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας στα  University Preparation 

Programmes ("Vorstudienlehrgänge") του  Αυστριακού Οργανισμού για Διεθνή 

Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης και Έρευνας (OeAD), τα οποία βρίσκονται στη 

Βιέννη, το Γκρατς και το Λεόμπεν. 

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προγράμματα σπουδών στην ακόλουθη 

ιστοσελίδα:  www.studienwahl.at/en. 

 

 

https://vorstudienlehrgang.at/en/
https://vorstudienlehrgang.at/en/
http://www.studienwahl.at/en
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τον κλάδο 
σπουδών. 

Τα βασικά κριτήρια για προπτυχιακές σπουδές είναι τα ακόλουθα:  

 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο δίνει πρόσβαση σε 

Πανεπιστήμια της χώρας του υποψηφίου 

 Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών  

Επιπρόσθετα και ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα 

σπουδών απαιτούνται και Εισαγωγικές Εξετάσεις ( γραπτές και προφορικές) ή και 

Συνέντευξη  

Για Μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
σχετικού Πτυχιακού Προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον έξι  (6) τετραμήνων (180 
ECTS). 

Για Διδακτορικά προγράμματα, PhD απαιτείται Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master 
στον ίδιο ή ισότιμο κλάδο που να συνάδει με την  ερευνητική πρόταση του υποψηφίου. 

 

Όσοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα Γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών, θα 

χρειαστεί να αποδείξουν ότι κατέχουν τη Γερμανική γλώσσα και να προσκομίσουν 

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Κάποια Πανεπιστήμια ζητούν γνώση της 

Γερμανικής γλώσσας που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 και κάποια άλλα στο επίπεδο C1, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν και άλλα διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτά. 

Ενδεικτικά αναφέρεται, το "Österreichisches Sprachdiplom Deutsch", το επισήμως 

αναγνωρισμένο εξεταστικό σύστημα της Αυστρίας για τη Γερμανική ως ξένη γλώσσα με 

αδειοδοτημένα εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως: www.osd.at. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν κατευθείαν με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

της επιλογής τους, ώστε να πληροφορούνται  κατά πόσον το πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας που κατέχουν είναι αποδεκτό.    

 

 

 

http://www.osd.at/
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η διαδικασία εισδοχής στα Αυστριακά Πανεπιστήμια  διοργανώνεται από τα ίδια τα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις ιστοσελίδες των οποίων διατίθενται οι αιτήσεις. Αυτό που 

χρειάζεται πρώτα να γίνει, είναι η απευθείας επικοινωνία με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 

επιλογής του υποψήφιου για να ενημερωθεί για τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα 

που τον ενδιαφέρει. Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, 

καθώς και διευθύνσεις επικοινωνίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://studyinaustria.at/en/study/institutions/ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής αίτησης στο 

πρόγραμμα της επιλογής τους. Γενικά, η προθεσμία για εγγραφή σε Πτυχιακό 

πρόγραμμα είναι η 5η Σεπτεμβρίου για το Χειμερινό Εξάμηνο και η 5η Φεβρουαρίου για 

το Εαρινό Εξάμηνο. Η περίοδος εγγραφής αρχίζει στις 15 Απριλίου, παρόλο που 

διαφορετικές προθεσμίες πιθανόν να ισχύουν για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. 

Σε αρκετά Πανεπιστήμια μπορεί ο υποψήφιος φοιτητής να κάνει προεγγραφή μέσω του 

διαδικτύου και στη συνέχεια να στείλει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. 

Σημειώνεται ότι ο Αυστριακός Οργανισμός για Διεθνή Συνεργασία στον Τομέα της 

Εκπαίδευσης και Έρευνας (OeAD), δεν διαχειρίζεται την υποβολή αιτήσεων σε 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

Απαραίτητα Πιστοποιητικά για κάτοχους  Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου, για Πτυχιακά 
προγράμματα (Bachelor’s): 

1) Πανεπιστήμια:  

 Πειστήριο Ιθαγένειας (αντίγραφο διαβατηρίου) 

 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο δίνει πρόσβαση σε Πανεπιστήμια της 

χώρας του υποψηφίου 

 Πιστοποιητικό γνώσης της Γερμανικής γλώσσας 

2) Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών: Για τα περισσότερα προγράμματα των 
Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών, οι αιτήσεις γίνονται διαδικτυακά. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για εισδοχή σε Πτυχιακό πρόγραμμα είναι: 

 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή 

 Σχετικό επαγγελματικό προσόν 

Ορισμένα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, ζητούν, επίσης, πιστοποιητικό 

γνώσης της Γερμανικής γλώσσας. 

https://studyinaustria.at/en/study/institutions/
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3) Παιδαγωγικά Πανεπιστημιακά Κολέγια: Οι αιτήσεις στα περισσότερα 
προγράμματα των Παιδαγωγικών Πανεπιστημιακών Κολεγίων γίνονται 
διαδικτυακά. Σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισδοχής βρίσκονται 
στις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων. Η πολύ καλή γνώσης της Γερμανικής γλώσσας 
θεωρείται απαραίτητη. 

Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που απαιτούν και εισαγωγικές εξετάσεις, οι 

υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, 

τα ειδικά κριτήρια και τις ημερομηνίες των Εισαγωγικών Εξετάσεων. Συνήθως, η 

προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις είναι έξι (6) μήνες 

πριν από την έναρξη του εξαμήνου.  

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισδοχής, στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα: www.studienbeginn.at 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Οι πολίτες της Ε.Ε. δεν πληρώνουν δίδακτρα. Σε περίπτωση όμως, που ο φοιτητής 

υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, συμπεριλαμβανομένων δύο 

επιπρόσθετων εξαμήνων, τότε οφείλει να καταβάλει το ποσό των 363.36€ για κάθε 

επιπρόσθετο εξάμηνο.  

 

Το υποχρεωτικό τέλος για τη συνδρομή στη φοιτητική ένωση και τη φοιτητική ασφάλεια 

ατυχημάτων είναι  20.20€ για κάθε εξάμηνο. 

 

Τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών έχουν δικαίωμα επιβολής διδάκτρων. Ως 

εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν κατευθείαν με το Πανεπιστήμιο 

της επιλογής τους για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για υποτροφίες και χορηγίες για διεθνείς φοιτητές και 

ερευνητές, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και το επίπεδο σπουδών τους. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υποτροφίες, καθώς και για τους 
διάφορους τύπους χρηματοδότησης των σπουδών βρίσκονται στη σχετική βάση 
δεδομένων στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.grants.at 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Παρόλο που η Αυστρία βρίσκεται ανάμεσα στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, το 

γενικό κόστος ζωής δεν είναι τόσο ψηλό συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα διαμονής είτε σε πανεπιστημιακή εστία, είτε σε ιδιωτική 

κατοικία, με ή χωρίς συγκάτοικους. Η συγκατοίκηση με άλλους φοιτητές σε μία 

http://www.studienbeginn.at/
http://www.grants.at/
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«Wohngemeinschaft» (ή «WG») είναι από τους πιο διαδεδομένους τρόπους διαβίωσης 

για φοιτητές στην Αυστρία. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής, οι φοιτητές πληρώνουν για 

τη διαμονή τους από 250 Ευρώ έως και 450 Ευρώ ανά μήνα. Τα ενοίκια στη Βιέννη είναι 

ψηλότερα συγκριτικά με τις μικρότερες πόλεις. 

 

Οι φοιτητές  στην Αυστρία έχουν πολλά προνόμια όπως δωρεάν λογαριασμό τράπεζας, 

εκπτώσεις σε διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα π.χ. βιβλιοθήκες και μουσεία, κάρτες για τα 

μέσα μαζικής μετακίνησης κ.ά. Όλα αυτά τα προνόμια ισχύουν εάν ο φοιτητής δεν υπερβεί 

την ηλικία των 26 ετών. 

Γενικά, το συνολικό μηνιαίο κόστος ζωής για φοιτητές στην Αυστρία ανέρχεται κατά μέσο 

όρο σε 950 Ευρώ. Το ποσό διαφέρει ανάλογα με τα προσωπικά έξοδα του καθενός, τον 

τόπο διαμονής του κ.ά. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
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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, 13/04/2021 
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