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ΙΣΡΑΗΛ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ     

Το Ισραήλ είναι κράτος της Μέσης Ανατολής με πληθυσμό περίπου 9.3 

εκατομμύρια. Συνορεύει με τη Συρία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο, την Ιορδανία. 

Επίσημες γλώσσες είναι η Εβραϊκή, η Αραβική και η Αγγλική.  

Το Ισραήλ προωθεί ιδιαίτερα την έρευνα και την καινοτομία και είναι γνωστή ως 

η χώρα των νεοφυών επιχειρήσεων με ιδιαίτερα μεγάλες επενδύσεις στον 

τομέα αυτό. Είναι μια χώρα η οποία, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και 

της έλλειψης φυσικών πηγών και νερού, επιδίδεται ιδιαίτερα στην έρευνα 

σχετικά με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, για την ανάπτυξη της γεωργίας 

και του φυσικού περιβάλλοντος. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ        

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας προσφέρουν μεγάλο 

αριθμό προγραμμάτων σπουδών. Υπάρχουν 9 Πανεπιστήμια, 31 Κολέγια, και 

21 Σχολές Επιστημών της Εκπαίδευσης, τα οποία επιτηρούνται από το 

Συμβούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης της χώρας.  Η διαφορά μεταξύ τους 

βρίσκεται στο είδος των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν καθώς και 

στο επίπεδο έρευνας των προγραμμάτων αυτών. Ως εκ τούτου, η επιλογή του 

προγράμματος σπουδών καθορίζει και την επιλογή του Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος.  

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Ισραήλ προσφέρει προγράμματα σπουδών τα 

οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών, όπως Ανθρωπιστικές και 

Θετικές Επιστήμες, Οικονομικά, Διοίκηση, Γλώσσες, Μεσανατολικές Σπουδές, 

Σπουδές Περιβάλλοντος, καθώς και Τέχνες.  Τόσο τα Προπτυχιακά όσο και τα 

Μεταπτυχιακά προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα. 

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ισραήλ είναι 

Δημόσια, ενώ μικρότερος αριθμός είναι Ιδιωτικά. Τα προγράμματα σπουδών, 

Πτυχιακού επιπέδου, καταλήγουν σε Πτυχίο (Bachelor). Τα περισσότερα 
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διαρκούν 3 χρόνια ενώ οι Σχολές Θετικών Επιστημών και Μηχανικής διαρκούν 

4 χρόνια.  

Όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρουν επίσης κάποια βραχυπρόθεσμα 

προγράμματα αλλά και προγράμματα σπουδών που δεν οδηγούν σε κάποιο 

τίτλο.  

Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εστιάζουν ιδιαίτερα σε 

θέματα σχετικά με την αειφορία, κάτι που έχει πρωταρχική σημασία για την 

παγκόσμια βιωσιμότητα και το περιβάλλον. Tα πιο πάνω προσφέρουν και 

προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα, τόσο σε Προπτυχιακό, όσο και 

σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Παράλληλα, κάποια προγράμματα σπουδών  

δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος φοιτητής τις σπουδές του με 

γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική και αφού ολοκληρώσει το πρώτο έτος των 

σπουδών του, να προχωρήσει τις σπουδές του στην Εβραϊκή/ Αραβική  

γλώσσα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

 
Τα  κριτήρια  εισδοχής  στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση του Ισραήλ ποικίλλουν 
ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. 
 
Για εισδοχή σε Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Bachelor’s Degree), 
απαιτείται Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ισοδύναμο 
του Ισραηλίτικου Bagrut). Για απόφοιτους από Ιδιωτικά Αγγλόφωνα Σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα κριτήρια εισδοχής περιλαμβάνουν συνήθως 
τα GCE  (2 A-Level και 3 Ο-Level).  
 
Αν το Πιστοποιητικό Απόλυσης δε θεωρείται αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ, 
τότε ο υποψήφιος, για να έχει τη δυνατότητα εγγραφής σε κάποιο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 1 χρόνο σπουδών σε κάποιο άλλο 
ισότιμο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα οποιασδήποτε χώρας, ή να συμπληρώσει ένα 
προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σε κάποιο Πανεπιστήμιο του Ισραήλ.  
 
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών είναι στην Εβραϊκή/Αραβική 

γλώσσα, ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει και αντίστοιχο πιστοποιητικό 

γνώσης των Εβραϊκών/Αραβικών. Τα προγράμματα σπουδών που 

προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα απαιτούν αποδεικτικά γνώσης της 

Αγγλικής γλώσσας, όπως για παράδειγμα TOEFL ή κάποια άλλη αντίστοιχη 

εξέταση.   

Κάποιες Σχολές ή Τμήματα θέτουν και άλλα κριτήρια εισδοχής, όπως π.χ. 
επιτυχία σε συνέντευξη ή επιπρόσθετες εξετάσεις. Για την εισδοχή σε κάποιες 
Σχολές, όπως είναι η Φυσιοθεραπεία ή η Κτηνιατρική, απαιτείται ο υποψήφιος 
να έχει την Ισραηλίτικη υπηκοότητα.  
 



Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α) 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

 
3 

 

Σχολές, όπως είναι η Ιατρική, η Ψυχολογία, η Νομική και οι Μηχανικές 
Επιστήμες, έχουν επιπρόσθετα κριτήρια εισδοχής όπως ψυχομετρικές 
εξετάσεις του Εθνικού Ινστιτούτου του Ισραήλ (NITE). Οι εξετάσεις αυτές, 
διεξάγονται κάθε χρόνο σε διάφορες χώρες ανάλογα με τη χώρα προέλευσης 
του κάθε υποψηφίου. Περιλαμβάνουν αξιολόγηση δεξιοτήτων όπως λογικό 
συλλογισμό, καθώς και γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι κύριες γλώσσες της 
εξέτασης είναι μία από τις ακόλουθες: Ισπανική, Γαλλική, Ρωσική, Αγγλική, 
Εβραϊκή, Αραβική.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
Κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ανάλογα και με τη Σχολή ή το πρόγραμμα 
σπουδών, καθορίζει τα δικά του κριτήρια εισδοχής. Παράλληλα θέτει και τη 
διαδικασία συλλογής των αιτήσεων εισδοχής. Δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα 
για υποβολή της αίτησης.  
 
Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το/τα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να ενημερωθούν για τα 
κριτήρια εισδοχής και να προχωρήσουν με την υποβολή της αίτησής τους. 
 

Αναλόγως του προγράμματος σπουδών, πιθανόν να ζητηθεί από τους 
υποψήφιους φοιτητές να υποβάλουν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής 
τους και κάποια από τα ακόλουθα: 
  
 Ακαδημαϊκά πιστοποιητικά ή διπλώματα από τυχόν προηγούμενες 

σπουδές 
 Αποδεικτικό Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας 
 Συστατικές Επιστολές 
 Βιογραφικό Σημείωμα  
 Δήλωση Σκοπού (Personal Statement) 
 Επιδόσεις από τα GRE test ή GMAT  
 Πιστοποιητικό Υγείας 

  
Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση εισδοχής, το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αποστέλλει, 
επίσημα, την επιστολή αποδοχής με τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το 
πρόγραμμα σπουδών. Η επιστολή αυτή θα χρησιμοποιηθεί από τον φοιτητή 
κατά την έκδοση βίζας από την Πρεσβεία του Ισραήλ, για τη μετάβαση στη 
χώρα.  
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

 
Τα δίδακτρα στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο 
Ισραήλ διαφέρουν ανάλογα με τοΕκπαιδευτικό Ίδρυμα και το πρόγραμμα 
σπουδών και κυμαίνονται από περίπου 4,000 μέχρι 15,000 Ευρώ.    
 
Κύπριοι υποψήφιοι μπορούν να αξιοποιήσουν και σχετικές υποτροφίες οι 
οποίες προσφέρονται από την Πρεσβεία του Ισραήλ και αφορούν διάφορα 
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προγράμματα σπουδών ή εκμάθησης της Εβραϊκής ή Αραβικής γλώσσας. Οι 
υποτροφίες αυτές ενδέχεται να αλλάζουν κάθε χρόνο.  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες της Πρεσβείας του 
Ισραήλ βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της χώρας 
στην Κύπρο. 
https://embassies.gov.il/nicosia-en/NewsAndEvents/Pages/Scholarships-for-
Cypriots-for-2021-21.aspx 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, 
http://www.cyscholarships.gov.cy/mof/ikyk/ikyk.nsf/All/16B787DE74E53B2CC
2258696003F84BA?OpenDocument 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

 
Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν να παρέχουν διαμονή έπειτα από αίτηση 
των υποψηφίων. Η διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης διαμονής 
εξαρτάται από το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σε περίπτωση που το 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα απορρίψει την αίτηση για διαμονή, τότε οι υποψήφιοι 
φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν ιδιωτικά τη διαμονή τους. Τα έξοδα 
διαφέρουν αναλόγως της περιοχής και του είδους της κατοικίας.  
 
Σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές μοιράζονται τη διαμονή με συγκάτοικους 
έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος. Σημειώνεται ότι δικαίωμα σε εργασία εντός 
του Πανεπιστημίου, έχουν μόνο Μεταπτυχιακοί φοιτητές.  
 
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

https://studyisrael.org.il/ 
 
https://www.israeleducation.info/admission-requirements/admission-

requirements-for-undergraduate-degrees.html 

https://www.israeleducation.info/admission-requirements 

https://www.israeleducation.info/international-students/israel-as-a-study-

destination.html  

https://embassies.gov.il/nicosia-en/Pages/default.aspx 

 

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, 10/5/2021 
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