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                                                       ΚΡΟΑΤΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κροατία είναι χώρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και συνορεύει με την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, 
τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.), έχει πληθυσμό περίπου 4 εκατομμύρια και η επίσημη γλώσσα είναι η Κροατική. 

Στην οικονομία της Κροατίας επικρατεί ο τομέας των υπηρεσιών, ακολουθούμενος από τον 
βιομηχανικό τομέα και τη γεωργία. 

Η Κροατία είναι μια χώρα με παράδοση στις Ακαδημαϊκές σπουδές και ορισμένα από τα 
Πανεπιστήμιά της είναι από τα αρχαιότερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.   

 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κροατία απαριθμεί 10 Πανεπιστήμια, 15 Πολυτεχνία και 24 
Ανώτατες Σχολές που προσφέρουν πιστοποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Η Κροατία είναι μέλος της συνθήκης της Μπολόνιας και 
όλα τα προγράμματα είναι εναρμονισμένα με  τη δομή αυτής της συνθήκης. 

Προγράμματα σπουδών των οποίων η γλώσσα είναι η Κροατική  μπορεί να εμπεριέχουν και 
μαθήματα σε άλλες γλώσσες. Για προγράμματα όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Κροατική, 
η γνώση της είναι προαπαιτούμενο. Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζουν τα 
ίδια πότε οι ενδιαφερόμενοι θα  παρακαθίσουν τη σχετική  εξέταση πριν την εγγραφή τους ή 
μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους σπουδών. Η εξέταση θα είναι σε επίπεδο B2 και 
διενεργείται από το External Evaluation of Education (https://www.ncvvo.hr/). Επιπρόσθετα, 
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρουν προγράμματα στην Αγγλική γλώσσα (π.χ. η 
Ιατρική) και σε άλλες γλώσσες. 

Ο πιο κάτω σύνδεσμος περιλαμβάνει έναν κατάλογο με  πιστοποιημένα προγράμματα που 
προσφέρονται στην Αγγλική ή άλλη γλώσσα  από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Κροατίαꓽ  

 https://www.azvo.hr/en/studies-in-foreign-languages. 

Υπάρχουν 4 εγκεκριμένα Πανεπιστήμια   που προσφέρουν μαθήματα εκμάθησης της Κροατικής 

γλώσσαςꓽ 

https://www.azvo.hr/en/studies-in-foreign-languages
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1. Croaticum – Centre for Croatian as a Second and Foreign 

Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

University of Zagreb (https://croaticum.ffzg.unizg.hr/) 

2. Rijeka School of Croatian Studies, Faculty of Humanities and 

Social Sciences, University of Rijeka (http://rks.ffri.hr/en/) 

3. Centre for Croatian Studies Abroad, Faculty of Humanities 

and Social Sciences, University of Split 

(https://inet1.ffst.hr/en/centres/ccsa) 

4. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Josip 

Juraj Strossmayer in Osijek (https://www.ffos.unios.hr/en/) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα 
σπουδών με τους ίδιους όρους που γράφονται οι  πολίτες της Κροατίας.  

Στα κριτήρια εισδοχής περιλαμβάνονται οι βαθμοί του Απολυτηρίου της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και επιτυχία στο State Matura Exam. Το πιστοποιητικό επιτυχίας  στη 
συγκεκριμένη πιο πάνω εξέταση θεωρείται το αντίστοιχο Απολυτήριο, ή κάτι ισάξιο  
αναγνωρισμένο από χώρες που έχουν εξωτερική αξιολόγηση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμοꓽ 

http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/admissions-and-enrolment/how-to-apply-
undergraduate-studies 

Ορισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορεί να έχουν ως προαπαιτούμενο οι αιτητές 
να έχουν  επιτύχει σε επιπρόσθετες εξετάσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Ως εκ τούτου, οι  
υποψήφιοι φοιτητές  προτρέπονται να επικοινωνούν με τα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  στα οποία 
επιθυμούν να εγγραφούν ούτως ώστε να ενημερωθούν εάν αυτό είναι απαραίτητο (π.χ. Ιατρική, 
Αρχιτεκτονική,  Τέχνες, Μουσική). 

Είναι ευθύνη των υποψηφίων να ελέγξουν κατά πόσο το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που τους 
ενδιαφέρει  έχει θέσει επιπρόσθετα κριτήρια εισδοχής και να φροντίσουν να τα παρουσιάσουν 
στον απαιτούμενο  χρόνο που θα τους ζητηθεί.  

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά/προσόντα για κάποιες συγκεκριμένες 

σπουδέςꓽ  

 

https://www.ffos.unios.hr/en/
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/admissions-and-enrolment/how-to-apply-undergraduate-studies
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/admissions-and-enrolment/how-to-apply-undergraduate-studies
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 Ιατρική 

Οι υποψήφιοι φοιτητές οφείλουν να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση στη Βιολογία, Χημεία, 
και Φυσική. Επιπρόσθετα, υποψήφιοι που δεν έχουν την Αγγλική ως τη μητρική τους γλώσσα 
και ούτε έχουν φοιτήσει σε Αγγλόφωνο Λύκειο ή Κολέγιο, είναι αναγκασμένοι να 
παρακαθίσουν σε διεθνώς αναγνωρισμένη  εξέταση επάρκειας γνώσης της  Αγγλικής 
Γλώσσας. 

      Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμοꓽ 

 https://mse.mef.unizg.hr/admission/admission-requirements. 

 Παραϊατρικά Επαγγέλματα 

Για σπουδές όπως η Φυσιοθεραπεία, η Νοσηλευτική και  η Ακτινολογία   είναι απαραίτητο να 

παρουσιάζονται επιπρόσθετα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται στον ακόλουθο σύνδεσμοꓽ 

 https://www.zvu.hr/strucni-studij-fizioterapije/?lang=en 

 Τεχνολογικές Επιστήμες  

Ορισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Επιστημών μπορεί να 
ζητήσουν επιπρόσθετη εξέταση ή άλλα επιπρόσθετα δικαιολογητικά.  

 Καλές Τέχνες  

Τα προγράμματα Σχολών Καλών Τεχνών   πιθανόν να απαιτούν αξιολόγηση σε 
συγκεκριμένες γνώσεις, ταλέντα και ικανότητες.  

 Μουσική  

Η αξιολόγηση  για εξειδικευμένες γνώσεις ταλέντα  και ικανότητες, διαφέρει   ανάλογα με το 

πρόγραμμα σπουδών . Ενδεικτικά αναφέρεται το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπꓽ University of 

Zagreb: http://www.muza.unizg.hr/english/enrollment/. 

 Αρχιτεκτονική 

Είναι απαραίτητη η επιπρόσθετη εξέταση γνώσεων ικανοτήτων και ταλέντων. 

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμοꓽ https://www.studij.hr/.    

Εάν ένας ενδιαφερόμενος δεν πληροί ένα η περισσότερα από τα πιο πάνω κριτήρια εισδοχής 
σε Προπτυχιακά Προγράμματα, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει προπαρασκευαστικά 
μαθήματα (foundation courses). Tα συγκεκριμένα μαθήματα προσφέρονται από Ιδιωτική Εταιρία 
της Κροατίας.  

Στην περίπτωση  των Προπτυχιακών  προγραμμάτων ορισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης δέχονται φοιτητές  στο λεγόμενο ʽbridging programme’ (‘razlikovni studij’). Αυτό το 
πρόγραμμα δεν θεωρείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών αλλά 
προσφέρει τη δυνατότητα σε υποψήφιους φοιτητές  να έχουν πρόσβαση σε ανάλογες σπουδές 

https://www.zvu.hr/strucni-studij-fizioterapije/?lang=en
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Προπτυχιακού επιπέδου.  Η μεγαλύτερη διάρκεια του πιο πάνω προγράμματος είναι  δύο 
εξάμηνα.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Υποψήφιοι φοιτητές που αιτούνται Προπτυχιακά προγράμματα,  μπορούν να κάνουν αίτηση 
χρησιμοποιώντας το Κεντρικό Σύστημα Αιτήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο www.postani-
student.hr. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η εισδοχή στα περισσότερα προγράμματα σπουδών στην Κροατία 
βασίζεται σε ποσοστώσεις, που σημαίνει ότι  ο μεγαλύτερος αριθμός διαθέσιμων θέσεων για 
συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών  αποφασίζεται κάθε χρόνο από τα Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.   

Υποψήφιοι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή τους σε χώρα με 
σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης, οφείλουν να έχουν τα αποτελέσματα των   τελικών τους 
εξετάσεων αναγνωρισμένα από κεντρικό φορέα ισάξιο με τον Κροατικό φορέα (State Matura). Η 
τελευταία ημερομηνία  υποβολής των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων στο Κεντρικό 
Σύστημα Αιτήσεων συνήθως  είναι τον Ιούλιο. 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στοꓽ Calendar on www.studij.hr. 

 
Υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσή τους σε χώρα που δεν έχει 
σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης στη Μέση Εκπαίδευση, συστήνεται να  παρακαθίσουν σε 
εξετάσεις του State Matura σε θέματα που απαιτούνται από συγκεκριμένα προγράμματα 
σπουδών.  
 
Οι διαδικασίες εισδοχής για εγγραφή σε Προπτυχιακά προγράμματα στην Κροατία διενεργούνται 
κεντρικά και τις χειρίζεται το Κεντρικό Γραφείο Εισδοχής που υπάγεται στον Οργανισμό των 
Θετικών Επιστημών και της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ορισμένα Προγράμματα σπουδών που 
διδάσκονται σε άλλες γλώσσες  δεν τα διαχειρίζεται το ποιο πάνω γραφείο αλλά  το κάθε 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ξεχωριστά.   
 
Ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος είναι οι κυριότεροι  μήνες που γίνονται εγγραφές στα περισσότερα  
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για προγράμματα σπουδών που αρχίζουν το Φθινόπωρο. 
Σημειώνεται ότι  οι εγγραφές τον Σεπτέμβριο γίνονται νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις σε 
συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που δεν έχουν συμπληρωθεί τον Ιούλιο. Υποψήφιοι που 
δεν έχουν παρακαθίσει στις εξετάσεις   State Matura συνήθως κάνουν αιτήσεις μέχρι τον Ιούλιο 
ούτως ώστε να συναγωνιστούν με τους συγκεκριμένους υποψήφιους. Οι ημερομηνίες αιτήσεων 
βρίσκονται στο www.studij.hr και προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι να τις συμβουλεύονται αφού   
αυτές μπορεί να αλλάζουν κάθε χρόνο.  
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμοꓽ 

 
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/admissions-andenrolment/ 
how-to-apply-undergraduate-studies 
 

http://www.postani-student.hr/
http://www.postani-student.hr/
http://www.studij.hr/
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ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Τα δίδακτρα για προγράμματα σπουδών στην Κροατία καθορίζονται από το κάθε Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα ξεχωριστά. Το κόστος των διδάκτρων εξαρτάται από το είδος και διάρκεια  του 
προγράμματος. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι φοιτητές να επικοινωνούν  
απευθείας με το κάθε ένα Ίδρυμα ξεχωριστά.  
 
Ενδεικτικά κατά μέσο όρο τα δίδακτρα μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 1000 και 2500 Ευρώ 
ετησίως με υψηλότερο κόστος για κλάδους όπως οι Τεχνολογικές Επιστήμες και η Ιατρική που 
μπορεί να ανέλθουν και στις 3.500 Ευρώ.  
 
    

Περισσότερες πληροφορίες στον πιο κάτω σύνδεσμο ꓽ 

http://www.studyincroatia.hr/studying-incroatia/ tuition-fees 
 

Τα πλείστα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κροατίας δεν προσφέρουν υποτροφίες ή 
οποιαδήποτε άλλη οικονομική βοήθεια σε διεθνείς φοιτητές. Υπάρχουν όμως  ορισμένες 
υποτροφίες μέσω διμερών ή πολυμερών κυβερνητικών προγραμμάτων, όπως το Erasmus+ και 
το  CEEPUS  τα οποία χειρίζεται ο Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την Κινητικότητα και τα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα   (www.mobilnost.hr). 
 
Κρατικές υποτροφίες στην Κροατία χορηγούνται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης  από κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μόνιμη κατοικία την Κροατία και υπηκόους Τρίτων Χωρών 
κάτω από τη διεθνή/επικουρική προστασία. Αρκετά είδη   υποτροφιών προσφέρονται σε 
φοιτητές χαμηλού κοινωνικό - οικονομικού  περιβάλλοντος και φοιτητές των Θετικών Επιστημών. 
 
Διεθνείς  φοιτητές που σπουδάζουν με πλήρη φοίτηση και   έχουν μόνιμη διαμονή  στην Κροατία  
δικαιούνται επιχορηγημένα γεύματα σε φοιτητικά εστιατόρια.  

Φοιτητές που σπουδάζουν στην Κροατία σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με διμερείς 
συμφωνίες όπως το  Erasmus+ και το  CEEPUS  έχουν επίσης το δικαίωμα σίτισης 
επιχορηγημένων γευμάτων  σε φοιτητικά εστιατόρια. 

 

 
ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΒΙΩΣΗ 
Οι φοιτητές μπορούν να βρουν στέγη σε φοιτητικές εστίες ή σε ιδιωτικούς χώρους. Μπορούν να 
μοιραστούν κάποιο σπίτι ή διαμέρισμα   με άλλους φοιτητές ή να ενοικιάσουν δωμάτιο σε κάποια 
οικογένεια.  
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης στην Κροατία ανέρχεται  μεταξύ 400 και 700 ευρώ τον μήνα 
ανάλογα με την πόλη και  το είδος διαμονής.  
 
Πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχουν οι φοιτητές από χώρες της Ε.Ε  που έχουν 
υποχρεωτική ασφάλεια   βασισμένη στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας. Αυτή η κάρτα  
προσφέρει την πρόσβαση σε απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες των κρατών μελών της. Η 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας μπορεί να  χρησιμοποιηθεί απευθείας σε παρόχους ιατρικών 

http://www.mobilnost.hr/
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υπηρεσιών  που έχουν συμβόλαιο με το  ταμείο ασφάλισης υγείας,  με τους ίδιους όρους και το 
ίδιο κόστος όπως οι Κροάτες πολίτες.    
 
Σε περίπτωση απρόοπτης ασθένειας, βλάβης ή ατυχήματος,  η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας 
επιτρέπει πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που είναι αναγκαία και δεν μπορεί αυτή 
να ʺπεριμένειʺ μέχρι την  επιστροφή του ασθενούς στη χώρα προέλευσής του. Τα έξοδα 
καλύπτονται από τη χώρα μόνιμης διαμονής του ασθενούς και αυτός πρέπει να καλύψει μόνο 
το ανάλογο κόστος συμμετοχής στην Κροατία όπως και οι Κροάτες πολίτες.  
 
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας δεν καλύπτει τα έξοδα προγραμματισμένης θεραπείας ή 
περίθαλψης από ιδιώτες παρόχους.  
 

Περισσότερες πληροφορίες στους πιο κάτω συνδέσμους ꓽ 

http://www.studyincroatia.hr/living-incroatia accommodation/ 
http://www.studyincroatia.hr/living-incroatia/ health-care 
 
 
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  

 
‘Study in Croatia’ portal: http://www.studyincroatia.hr/ 
Ministry of Science and Education: https://mzo.gov.hr/en 
Agency for Mobility and EU Programmes: https://www.mobilnost.hr/en/ 
Agency for Science and Higher Education: https://www.azvo.hr/en/ 
Study in Croatia brochure: 
http://www.studyincroatia.hr/download/files/Study_in_Croatia_2017.pdf 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗꓽ 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 16/10/2020 
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