
 

 

 

 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Τα  Ιταλικά  Πανεπιστήμια  κατέχουν  μια  πολύ  ψηλή  θέση  στον 

εκπαιδευτικό  τομέα  τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές  επίπεδο, 

χάρη  στην  εξαιρετική  ακαδημαϊκή  παράδοση  αρκετών  αιώνων,  στις 

άριστες  υποδομές,  στους  υψηλού  επιπέδου  εκπαιδευτικούς  και  στα 

σύγχρονα  προγράμματα  κατάρτισης.  Οι  σπουδές  στην  Ιταλία 

επιτρέπουν στους μαθητές που έρχονται από το εξωτερικό να βιώσουν 

την  εμπειρία  μιας  χώρας  με  μεγάλη  πολιτιστική  και  καλλιτεχνική 

κληρονομιά,  που  προσφέρει  μια  μοναδική  ευκαιρία  προσωπικής 

ανάπτυξης,  όπου  ο  πολιτισμός    και  η  παράδοση  συνυπάρχουν  με  το 

σύγχρονο  και  το  μοντέρνο.  Ολοένα  και  περισσότερα  προγράμματα 

σπουδών προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα, όπως για παράδειγμα 

Ιατρικές  σπουδές,  Φαρμακευτική,  Ψυχολογία  κ.ο.κ.    Στην  Αγγλική 

γλώσσα επίσης προσφέρονται και  αρκετά μεταπτυχιακά  προγράμματα 

Πολυτεχνικών καθώς και Πανεπιστημιακών σπουδών.  

Όλοι  οι  Ευρωπαίοι  πολίτες,  συμπεριλαμβανομένων  των  Κυπρίων, 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

Ιταλίας  εάν  έχουν  στην  κατοχή  τους  Απολυτήριο  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  που  αποκτήθηκε  έπειτα  από  12  έτη  σχολικής 

εκπαίδευσης.  

Τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν ανάλογα με τον τομέα σπουδών. Για 

πολλές  σχολές,  η  εξέταση  αποτελεί  μέρος  της  αίτησης:  κάποιες 

εξετάσεις  είναι  επιλεκτικές  και  ανταγωνιστικές,  (π.χ.  Ιατρική  και 

Χειρουργική,  Κτηνιατρική,  Ιατρικά  Επαγγέλματα),  άλλες  είναι  μη‐

επιλεκτικές αλλά υποχρεωτικές, και στοχεύουν στο να επαληθεύσουν 

το επίπεδο γνώσης σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Η γνώση που 

ο  φοιτητής  πρέπει  να  έχει  ώστε  να  παρακολουθήσει  με  επιτυχία  τα 

μαθήματα  της  σχολής,  καθορίζεται  από  σχετικούς  κανονισμούς  κάθε 

τμήματος και πρέπει να επαληθεύεται πριν την εγγραφή μέσω ενός τεστ 

επαλήθευσης  γνώσεων.  Αυτό  το  τεστ  δεν  είναι  επιλεκτικό.  Εάν  το 

αποτέλεσμα  είναι  αρνητικό  σε  κάποιο  θέμα,  ο  φοιτητής  καλείται  να 

παρακολουθήσει  κάποια  περαιτέρω  μαθήματα  για  να  φτάσει  στο 

επίπεδο του πρώτου έτους.  Για να εγγραφούν σε τμήμα με ορισμένο 

αριθμό  εισακτέων,  οι  αιτητές  πρέπει  να  δώσουν  υποχρεωτικές 

εξετάσεις  σε  εθνικό  επίπεδο  (Ιατρική  και  Χειρουργική,  Κτηνιατρική, 

Αρχιτεκτονική, Οδοντιατρική)    ή  σε  τοπικό  επίπεδο  (που  καθορίζεται 

από κάθε Πανεπιστήμιο για ορισμένο αριθμό τμημάτων).  
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Οι  Σχολές  Καλών  Τεχνών,  τα  Κονσερβατόρια  και  οι  Εθνικές  Σχολές 

Δράματος  και  Χορού προβλέπουν οντισιόν  και/ή  εξετάσεις  σε  τοπικό 

επίπεδο. Οι εξετάσεις διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών. 

 •  Ιατρική: εξέταση σε εθνικό επίπεδο 

•  Παραϊατρικά Επαγγέλματα : εξέταση σε εθνικό επίπεδο 

•  Καλών Τεχνών: εξέταση σε τοπικό επίπεδο 

•  Μουσική : οντισιόν 

•  Σχολή Χορού: οντισιόν 

•  Αρχιτεκτονική : εξέταση σε εθνικό επίπεδο 

•  Οδοντιατρική: εξέταση σε εθνικό επίπεδο 

•  Φαρμακευτική: εξέταση σε εθνικό επίπεδο 

Αντί  για  foundation,  πολλοί  φοιτητές  επιλέγουν  να  βελτιώσουν  το 

επίπεδο  γλώσσας,  σπουδάζοντας  την  Ιταλική  Γλώσσα  στην  Ιταλία, 

ιδιαίτερα  στα Πανεπιστήμια  για  Ξένους  της Περούτζια  και  της  Σιένα, 

όπου  προσφέρουν  προγράμματα  εκμάθησης  της  γλώσσας  διάρκειας 

μερικών εβδομάδων ή μηνών ανάλογα με το επίπεδο τους 

 Στο  Dante  Alighieri  Society  είναι  πιστοποιημένο  κέντρο  ιταλικής 

γλώσσας.  Το  πιστοποιητικό  PLIDA  εκδίδεται  από  την  κεντρική 

ιστοσελίδα  του    Dante  Alighieri  Society.    Σύμφωνα  με  το  Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων Γλωσσών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το PLIDA 

πιστοποιεί την γλωσσολογική επάρκεια της γνώσης της ιταλικής.  

Οι Ευρωπαίοι δεν υποχρεούνται να εξεταστούν στην ιταλική γλώσσα για 

να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, αλλά είναι προς όφελος τους να έχουν 

γνώση  της  ιταλικής  στο  επίπεδο  Β2,  πιστοποιημένη  με  διπλώματα 

τύπου  PLIDA,  CELI,  CILS  ή  άλλα  ισότιμα.    Για  τους  μη‐Ευρωπαίους 

πολίτες όμως, η εξέταση για την επάρκεια στην ιταλική γλώσσα είναι 

υποχρεωτική  πριν  την  εγγραφή,  και  η  εξέταση  πραγματοποιείται  το 

φθινόπωρο. 

 State Universities (Università statali) 

 Non‐State Universities (legally recognized) 

 Technical Universities (Politecnici) 

 Universities for Foreigners (Università per Stranieri) 

 Online Universities (Università telematiche) 

 Academies of Fine Arts (Accademie di Belle Arti) 

 State Music Conservatories (Conservatori di Musica) 

 Higher Schools of Design ‐ ISIA  

 National  Academy  of  Drama  (Accademia  Nazionale  di  Arte 

Drammatica) 

  National Dance Academy (Accademia Nazionale di Danza) 

Τα Ιταλικά Παν/μια λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και η 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδέχεται να είναι διαφορετική για το 

καθένα.  Οι εθνικές εξετάσεις πρόσβασης πραγματοποιούνται την ίδια 

ημερομηνία και η διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις γίνεται 

ηλεκτρονικά.  Συνήθως, η προ‐εγγραφή γίνεται την άνοιξη και η τελική 
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εγγραφή αρχές φθινοπώρου.  Οι Ακαδημίες Καλών Τεχνών έχουν 

επίσης ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής περί τα τέλη καλοκαιριού 

για την εξέταση εισδοχής, η οποία εξέταση τοποθετείται προς το τέλος 

καλοκαιριού – αρχές φθινοπώρου). Για σπουδές οι οποίες απαιτούν 

εθνικές εξετάσεις εισδοχής, οι αιτήσεις γίνονται και μέσω του 

ακόλουθου συνδέσμου: www.universitaly.it 

Οι εγγραφές σε προγράμματα σπουδών, τα οποία δεν προϋποθέτουν 

εξετάσεις πρόσβασης , πραγματοποιούνται με διαφορετική 

διαδικασία, απευθείας, στο κάθε πανεπιστήμιο.  Αυτό, συνήθως, 

ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και όταν οι μαθητές γίνουν δεκτοί, τότε 

παρουσιάζουν αυτοπροσώπως τα απαιτούμενα έγγραφα, 

πιστοποιημένα από την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Γραφείο Εισδοχής 

Φοιτητών του Πανεπιστημίου. 

 Τα δίδακτρα καθορίζονται από τα ίδια τα ιδρύματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  Το ύψος των διδάκτρων εξαρτάται από το πανεπιστήμιο 

που επιλέγεται και το οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου.  Ο 

μέσος όρος κυμαίνεται μεταξύ 850 – 2000 ευρώ ετησίως.  Τα Ιδιωτικά 

πανεπιστήμια στην Ιταλία στοιχίζουν περισσότερο. 

 

Όλοι οι ξένοι φοιτητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Υπηρεσίες 

Φοιτητικής Μέριμνας αφού έχουν και τις ίδιες οικονομικές 

υποχρεώσεις.  Αυτό το δικαίωμα επεκτείνεται και στις υποτροφίες και 

την παροχή βοήθειας για εξεύρεση διαμονής.  Οι τοπικές υποτροφίες 

διαχειρίζονται από το Γραφείο Σπουδών των Πανεπιστημίων.  Οι 

αιτήσεις γίνονται απευθείας στο Γραφείο Σπουδών των 

Πανεπιστημίων. Επιπλέον, προσφέρονται κάθε χρόνο υποτροφίες    

στους νεοεισαχθέντες ή/και υφιστάμενους ξένους φοιτητές από την 

ιταλική κυβέρνηση οι οποίοι σπουδάζουν στα ιταλικά Πανεπιστήμια / 

ιταλικές Ακαδημίες.  Η διαδικασία αιτήσεων πραγματοποιείται την 

άνοιξη.  Οι πληροφορίες για υποτροφίες παρέχονται από την Πρεσβεία 

της Ιταλίας στην Κύπρο.    

Τα Πανεπιστήμια παρέχουν  υπηρεσίες  εξεύρεσης  διαμονής  (αρμόδιο 

γραφείο  ή  άτομο)  και  επίσης  παρέχουν  πληροφορίες  για  ενοικίαση 

φοιτητικών  διαμερισμάτων  τα  οποία  γενικά  είναι  πιο  οικονομικά  σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα.  Μερικά πανεπιστήμια διαθέτουν φοιτητικές 

εστίες.  Η  ενοικίαση  διαμερίσματος  σε  κάποιες  περιοχές  μπορεί  να 

στοιχίζει περισσότερο και οι τιμές κυμαίνονται από 300 – 1000 ευρώ τον 

μήνα,  αναλόγως  της  περιοχής  και  του  μεγέθους  του  διαμερίσματος.  

Υπάρχει  και  η  επιλογή  ενοικίασης  δωματίου  παρά  ολόκληρου 

διαμερίσματος. 

Οι  τιμές  διαφοροποιούνται  αναλόγως  της  περιοχής.    Οι  τουριστικές 

περιοχές και οι κύριες πόλεις είναι πιο ακριβές.  Συμπεριλαμβάνοντας 

τη διαμονή, το φαγητό, την τηλεφωνική επικοινωνία, τις μετακινήσεις 

εντός  της  χώρας  και  τις  δραστηριότητες  αναψυχής  στο  μηνιαίο 

προϋπολογισμό,  το ποσό θα  κυμαινόταν μεταξύ 700  –  900  ευρώ.  Τα 

περισσότερα  πανεπιστήμια  διαθέτουν  γραφείο  που  βοηθάει  τους 

ξένους φοιτητές  σε  διάφορα  θέματα,  όπως  αιτήσεις  για  εξασφάλιση 

άδειας παραμονής, εξεύρεση χώρου διαμονής κ.τ.λ.  Τα πανεπιστήμια 

προσφέρουν  σε  ξένους  φοιτητές  εγκαταστάσεις  στέγασης  εντός  και 
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εκτός  της  πανεπιστημιούπολης.    Το  κόστος  ποικίλλει  αναλόγως  της 

περιοχής και του τύπου διαμονής. 

Η νέα Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας αποτελεί ένα πλεονέκτημα για τους 

Ευρωπαίους πολίτες που μένουν προσωρινά σε ένα άλλο κράτος 

μέλος. Η Κάρτα αυτή δίνει άμεση πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες 

ίδια με αυτή που παρέχεται στους πολίτες του ιταλικού κράτους. Οι 

φοιτητές που προέρχονται από Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να 

ζητήσουν την Κάρτα Υγείας από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της χώρας 

τους. 

Όσοι δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες , καλούνται να έχουν ιδιωτική 

ασφάλεια υγείας πριν φύγουν από τη χώρα τους και να 

προμηθεύονται  βεβαίωση από το προξενείο της χώρας τους για την 

εγκυρότητα της. 

 

 www.ambnicosia.esteri.it/  

 www.studiare‐in‐italia.it/studentistranieri/  

 www.enic‐naric.net/italy.aspx 

 www.uni‐italia.it/en   

 www.universitaly.it/ 

 www.istruzione.it/ 

 www.cimea.it  
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