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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ισπανία είναι κράτος της νοτιοδυτικής Ευρώπης, που καταλαμβάνει το 

μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και συνορεύει με τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ανδόρρα. 

Βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το Κράτος της 

Ισπανίας αποτελείται από  τη σύνθεση των διάφορων Περιφερειών, οι οποίες 

ακολούθως χωρίζονται σε διάφορες Αυτόνομες Κοινότητες. Έχει πληθυσμό 

47.4 εκατομμύρια και  επίσημη γλώσσα είναι η Ισπανική.  

 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Ισπανία αποτελεί ελκυστικό προορισμό για διεθνείς φοιτητές και η 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων σε διάφορα 

επίπεδα σπουδών.  

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Eκπαίδευσης ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο 

των σπουδών που προσφέρουν, σε Πανεπιστημιακές ή μη Πανεπιστημιακές 

σπουδές. Αυτά που προσφέρουν μη Πανεπιστημιακές σπουδές 

κατηγοριοποιούνται  περαιτέρω σε αυτά  που προσφέρουν προχωρημένα  

προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα. Υπάρχουν 84 Πανεπιστήμια (50 Δημόσια και 34 Ιδιωτικά), καθώς και 

480 Ερευνητικά Ινστιτούτα και 67 Κέντρα Επιστήμης  και Τεχνολογίας.  

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ισπανική. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα 

σπουδών, τα οποία προσφέρονται στην Αγγλική αλλά και σε  άλλες γλώσσες 

Ε.Ε. όπως η Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.  

Προσφέρονται, επίσης, μαθήματα εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκμάθηση της Ισπανικής γλώσσας 

στην Κύπρο  στον σύνδεσμο: 

https://nicosia.cervantes.es/es/default.shtm 
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Περισσότερες πληροφορίες για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ισπανίας στους 

συνδέσμους: 

http://sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/tablagrados.html 

http://www.sepie.es/doc/internacionalizacion/acceso_universidades_espanola

s.pdf  

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

 Κάθε Πανεπιστήμιο στην Ισπανία  καθορίζει τα κριτήρια εισδοχής  ανάλογα με 

το πρόγραμμα σπουδών  και το επίπεδο κύκλου σπουδών. Για Προπτυχιακά 

προγράμματα, ο υποψήφιος φοιτητής είναι απαραίτητο να κατέχει (α) 

πιστοποιητικό ολοκλήρωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας 

καταγωγής  του (π.χ. Απολυτήριο) και (β) να πληροί τις προϋποθέσεις για 

εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας του. Συνήθως, 

λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί των μαθημάτων για τα δύο (2) τελευταία χρόνια 

φοίτησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι απαιτούμενες βαθμολογίες 

διαφέρουν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχουν  

προγράμματα σπουδών που πιθανόν να χρειασθούν επιπρόσθετα προσόντα.  

Για τα προγράμματα σπουδών στην Ισπανική γλώσσα το απαιτούμενο επίπεδο 

είναι τουλάχιστον το Β1.  

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους: 

http://www.sepie.es/doc/internacionalizacion/acceso_universidades_espanola

s.pdf 

www.notasdecorte.info   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Οι αιτήσεις στα Ισπανικά Πανεπιστήμια γίνονται μέσω του Πανεπιστημίου 
UNED (Universidad National de Education a Distancia), το οποίο ενέχει τη θέση 
Κεντρικού Φορέα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης σε σπουδές στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  
 
Τα απαραίτητα πιστοποιητικά είναι τα ακόλουθα: 
1. Credencial de acceso. Για να εκδοθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα 
πρέπει ο υποψήφιος να επισκεφθεί την ιστοσελίδα  του  UNED 
(https://accesoextranjeros.uned.es/home),  και  να προβεί σε όλες τις δέουσες 
ενέργειες. Ισχύει για δύο (2) χρόνια.       
 2. Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου και βαθμολογία μαθημάτων Β΄ 
και Γ΄ Λυκείου/ΤΕΣΕΚ. 
3. Πιστοποιημένο αντίγραφο αποτελεσμάτων εξετάσεων εισαγωγής στη 
χώρα προέλευσης του υποψηφίου  (Παγκύπριες Εξετάσεις). 
 
 

http://www.sepie.es/doc/internacionalizacion/acceso_universidades_espanolas.pdf
http://www.sepie.es/doc/internacionalizacion/acceso_universidades_espanolas.pdf
http://www.sepie.es/doc/internacionalizacion/acceso_universidades_espanolas.pdf
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4. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
5. Για απόφοιτους σχολείων Βρετανικού συστήματος, αποτελέσματα βάσει  
βαθμών UCAS (140 τουλάχιστον) των εξετάσεων A levels /AS levels. 
 
Όλα τα πιο πάνω πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ισπανική γλώσσα. 
 
Οι ημερομηνίες εισδοχής και εγγραφών διαφέρουν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 
 
 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
 
Τα δίδακτρα στην Ισπανία  εξαρτώνται από την κάθε Αυτόνομη Κοινότητα, το 
κάθε Πανεπιστήμιο, καθώς και τον κύκλο σπουδών που θα επιλέξει κάποιος.  
Τα Δημόσια Πανεπιστήμια υποχρεώνουν στην καταβολή ενός τέλους για κάθε 
κύκλο σπουδών, το οποίο ρυθμίζεται σε ετήσια βάση από την Κυβέρνηση. Το 
ύψος του πιο πάνω τέλους υπολογίζεται με βάση τις Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS) του κάθε μαθήματος. Ενδεικτικά, στα Δημόσια Πανεπιστήμια τα 
δίδακτρα κυμαίνονται από 700 έως 3,000 Ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος για 
Πτυχίο (Bachelor) και 1,000 έως 4,000 για ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
(Master). Στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και στις Σχολές Επιχειρήσεων, τα 
δίδακτρα μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 4,000 μέχρι και πάνω από 30,000 
Ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος. 
 
Αρκετά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρουν 
υποτροφίες και  επιχορηγήσεις για κάλυψη του κόστους σπουδών και ορισμένα 
προσφέρουν ευέλικτα προγράμματα πληρωμής.    
 
Επιπλέον, προσφέρονται υποτροφίες από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού της Ισπανίας, για διεθνείς φοιτητές  που διαμένουν νόμιμα στην 
Ισπανία. 
  
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:  
 http://www.mecd.gob.es/servicios-al -ciudadano-mecd / becas-ayuda.html  
 
ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΒΙΩΣΗ 
 
Αρκετά Ισπανικά Πανεπιστήμια διαθέτουν  φοιτητικές εστίες και φοιτητικές 
κατοικίες που συνήθως βρίσκονται κοντά σε Πανεπιστημιουπόλεις. Παρέχουν  
κατά κύριο λόγο, εκτός από τη στέγαση, φαγητό σε οικονομικές τιμές και άλλες 
διευκολύνσεις. Υπάρχουν, επίσης, Ιδιωτικές Εστίες ή κατοικίες  οι  οποίες 
εξαρτώνται άμεσα από τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Οι τιμές κυμαίνονται από 360 
έως 650 Eυρώ μηνιαίως. Πολλοί φοιτητές επιλέγουν την ενοικίαση 
διαμερίσματος με κόστος από 200 μέχρι και πάνω από 1.000 Ευρώ μηνιαίως. 
Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με την πόλη και περιοχή.   
 
Η ζωή στη Μαδρίτη ή την Βαρκελώνη κοστίζει περισσότερο. Οι συγκεκριμένες 
πόλεις έχουν τον τίτλο των πιο ακριβών πόλεων στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, 
το κόστος διαβίωσης κυμαίνεται από 800-1000 Ευρώ μηνιαίως. Σε πόλεις όπως 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
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η Βαλένθια, η Σεβίλλη ή το Καντίθ το κόστος κυμαίνεται από  600 μέχρι 900 
Ευρώ μηνιαίως. 
 
Οι πολίτες της Ε.Ε., οι οποίοι έχουν  κοινωνική ασφάλιση στη χώρα τους, θα 
πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την εξασφάλιση της Ευρωπαϊκή Κάρτας 
Ασφάλισης Υγείας (EHIC). Η συγκεκριμένη κάρτα  προσφέρει κάλυψη για τις 
επισκέψεις σε κρατικά νοσοκομεία, χειρουργικές επεμβάσεις και οδοντιατρική 
περίθαλψη σε ευρωπαϊκές χώρες,  και οι κάτοχοι της απολαμβάνουν τα ίδια 
δικαιώματα με τους μόνιμους κάτοικους της χώρας. Επισημαίνεται  ότι η κάρτα 
δεν καλύπτει έξοδα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή 
επαναπατρισμού.  
 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο της EHIC : http://ehic.europa.eu/ 
 
 
 
                                                                            
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ   
 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al -ciudadano-mecd / becas-ayuda.html  
 
http://www.sepie.es/doc/internacionalizacion/acceso_universidades_espanola 
s.pdf 
 
https://nicosia.cervantes.es/es/default.shtm 

 
Πρεσβεία Ισπανίας στην Κύπρο : 
Τηλ: 22775508,  Ε-mail: info@consulcanada.com.cy 
 
 
 
 
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: 9/06/2021 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
http://www.sepie.es/doc/internacionalizacion/acceso_universidades_espanola
https://nicosia.cervantes.es/es/default.shtm

