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ΜΑΛΤΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Μάλτα είναι ένα νησιωτικό κράτος στο μέσο της Μεσογείου με πληθυσμό περίπου 

515,000. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και είναι η μικρότερη χώρα της 

ένωσης σε πληθυσμό και έκταση. Η πρώτη επίσημη γλώσσα είναι η Μαλτέζικη και η 

δεύτερη η Αγγλική.  

Η γεωγραφική θέση, το ευχάριστο κλίμα, καθώς και η ομιλία της Αγγλικής γλώσσας, 

συμβάλλουν στην επιλογή της Μάλτας ως χώρα σπουδών. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο 

της Μάλτας, έχει μια ιστορία 400 χρόνων, με τους απόφοιτούς του να γίνονται δεκτοί σε 

γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το ακαδημαϊκό του προσωπικό δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στον τομέα της έρευνας και συνεχίζουν επίσης σε Διδακτορικούς τίτλους 

σπουδών στο εξωτερικό. 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Πανεπιστήμιο Μάλτας προσφέρει μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σπουδών (πάνω 

από 180 full time προγράμματα) Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού 

επιπέδου, στους τομείς των ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών, στις Επιστήμες 

της Πληροφορικής, Μηχανικής, Αρχιτεκτονικής, Νομικής, Επικοινωνίας καθώς και 

Επιχειρήσεων. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Μάλτας είναι η Αγγλική. Εξαίρεση σε αυτό 

αποτελούν τα προγράμματα σπουδών Σύγχρονων Γλωσσών (Modern  Languages). Το 

Τμήμα Γλωσσών του Πανεπιστημίου προσφέρει μαθήματα Αγγλικών για απόκτηση 

πιστοποιητικού του επιπέδου που καθορίζεται στα κριτήρια εισδοχής του Παν/μίου:  

https://www.universitylanguageschool.com/ 

https://www.universitylanguageschool.com/
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Τα αποδεκτά πιστοποιητικά Αγγλικών είναι IELTS, TOEFL και CAMPRIDGE. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται CEFR B2 και IELTS 5.5. 

Πληροφορίες για καθορισμένες βαθμολογίες για τις συγκεκριμένες εξετάσεις στον 

ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://um.edu.mt/international/international/english_language_requirements 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Τα κριτήρια εισδοχής είναι τα ακόλουθα:  

(α) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(β) Επιτυχής ολοκλήρωση προπαρασκευαστικού προγράμματος (foundation course) 
διάρκειας ενός έτους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι σχετικό με τις 
σπουδές,  δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο υποψήφιος φοιτητής  σε ένα εύρος 
σπουδών στις  Ανθρωπιστικές, Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, Πληροφορικής 
καθώς και Εμπορίου.  

(γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, σε καθορισμένο επίπεδο από 

το πρόγραμμα σπουδών επιλογής του υποψηφίου. Σχετικές πληροφορίες στο 

https://www.um.edu.mt/international/international/english_language_requirements 

Ειδικότερα για συγκεκριμένες σπουδές σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Ιατρική:  

Οι υποψήφιοι φοιτητές με  Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορούν να 

αιτηθούν για θέση σε προγράμματα σπουδών Ιατρικής και Χειρουργικής ή σε 

Παραϊατρικά προγράμματα σπουδών (Νοσηλευτικής, Ραδιογραφίας, Φυσιοθεραπείας 

κ.λπ.). Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι το Απολυτήριο δεν συμβαδίζει με τα γενικά κριτήρια 

εισδοχής και τις ειδικές προδιαγραφές του κάθε προγράμματος σπουδών στα 

συγκεκριμένα πιο πάνω επαγγέλματα. Παράλληλα, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

(α) Οι υποψήφιοι φοιτητές Ευρωπαίοι πολίτες με Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στα πιο πάνω προγράμματα σπουδών 

μπορούν να συμμετέχουν στο διετές πρόγραμμα GF Abela Junior College, το οποίο 

οδηγεί στον τίτλο του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για εγγραφή στα προγράμματα 

σπουδών Ιατρικής και Παραϊατρικών Επιστημών. Για να είναι δυνατή η πρόσβαση στο 

GF Abela Junior College, ο υποψήφιος πρέπει να έχει  αποδεκτές  βαθμολογίες σε έξι 

https://um.edu.mt/international/international/english_language_requirements
https://www.um.edu.mt/international/international/english_language_requirements
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μαθήματα στο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα έξι (6) αυτά μαθήματα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 1) Αγγλικά, 2) Άλλη Ξένη 

Γλώσσα, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική ή Χημεία ή Βιολογία. Εννοείται ότι απαιτείται και η 

προσκόμιση πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό καθορίζεται στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:  

https://www.um.edu.mt/international/international/english_language_requirements 

(β) Οι υποψήφιοι φοιτητές μη Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την επιλογή εισδοχής σε 

προπαρασκευαστικό πρόγραμμα (foundation course) για σπουδές Ιατρικής, 

Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας. 

Μουσικές σπουδές ή Σπουδές Καλών Τεχνών:    

Υποψήφιοι φοιτητές που επιθυμούν πρόσβαση στη σχολή Καλών Τεχνών ή στις 

Μουσικές Σπουδές, μπορούν να αιτηθούν για το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα 

Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η εισδοχή σε αυτά τα προγράμματα σπουδών ενδεχομένως 

να προϋποθέτει, αναλόγως του προγράμματος σπουδών του κάθε Πανεπιστημίου, 

επιπλέον προσόντα, ακροάσεις και portfolio. Περαιτέρω, η εισδοχή σε προγράμματα 

σπουδών με περιορισμένο αριθμό προσφερόμενων θέσεων, ενδεχομένως να 

περιλαμβάνει διαδικασία επιλογής. 

 

Αρχιτεκτονική:  

Οι υποψήφιοι φοιτητές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, {π.χ. BSc in Built 

Environment Studies (Honours)}, μπορούν να αιτηθούν αρχικά για εισδοχή στο 

προπαρασκευαστικό πρόγραμμα στις Τεχνολογικές Επιστήμες ή στην Πληροφορική 

(Certificate in Foundation Studies in Science Engineering ή στο ICT). Η επιτυχής 

συμμετοχή στο πιο πάνω Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για την απόκτηση του Diploma 

in Design Foundation Studies, ένα μονοετές πρόγραμμα σπουδών, με την ολοκλήρωση 

του οποίου θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για εισδοχή στο BSc in Built Environment 

Studies. Επιπρόσθετα, όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια του 

Αρχιτέκτονα, χρειάζεται να παρακολουθήσουν το 2ετές Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής ή 

Μεταπτυχιακό Μηχανολογίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: intadmissions@um.edu.mt 

(International Admissions Office) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Για εισδοχή σε προγράμματα σπουδών που αρχίζουν τον Οκτώβριο, η συμπλήρωση της 

αίτησης γίνεται μέσω του συνδέσμου Online Application www.um.edu.mt/apply.                             

https://www.um.edu.mt/international/international/english_language_requirements
mailto:intadmissions@um.edu.mt
http://www.um.edu.mt/apply
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Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της Ιατρικής (Doctor of Medicine 

and Surgery course), το οποίο αρχίζει Οκτώβριο, είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου.                                                                                                                      

Η προθεσμία υποβολής για άλλα προγράμματα τα οποία ξεκινούν τον Οκτώβριο, είναι 

περίπου περί τα μέσα Ιουλίου και συνήθως διαρκεί 2 εβδομάδες.                                                                       

Εκπρόθεσμες αιτήσεις για κάποια προγράμματα σπουδών γίνονται αποδεκτές και μέχρι 

τις 31 Αυγούστου. Για κάποια προγράμματα οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μέχρι και τις 

30 Σεπτεμβρίου. Τα προγράμματα σπουδών που δέχονται εκπρόθεσμες αιτήσεις 

ανακοινώνονται σε λίστα στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.um.edu.mt/_data/assets/pdf_file/0020/142175/octlist.pdf.    

Όλες οι αιτήσεις παραλαμβάνονται, αξιολογούνται και διαχειρίζονται από το 

Πανεπιστήμιο Μάλτας. 

Περισσότερες πληροφορίες για ολοκληρωμένα πακέτα κριτηρίων εισδοχής, στους 
ακόλουθους συνδέσμους: 

 Bachelor of Music (Honours) 
https://www.um.edu.mt/courses/overview/UBMUSHFT-2018-9-O 

 Bachelor of Arts in History of Art with Fine Arts and Music Studies: 
https://www.um.edu.mt/courses/overview/UBAHFAMSPFT-2018-9-O 

 Bachelor of Fine Arts (Honours) in Digital Arts: 
https://www.um.edu.mt/courses/overview/UBFAHDGAFT-2018-9-O 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ / ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Τα δίδακτρα διαφοροποιούνται μεταξύ φοιτητών από χώρες της Ε.Ε. και μη Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Κάποια προγράμματα σπουδών προσφέρονται δωρεάν σε υποψήφιους 

φοιτητές της Ε.Ε. που πληρούν τα κριτήρια των προγραμμάτων αυτών.  

 

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.um.edu.mt. 

 

Το Πανεπιστήμιο Μάλτας προσφέρει υποτροφίες επίσης σε υποψήφιους φοιτητές 

χωρών μη Ε.Ε.  

Περισσότερες πληροφορίες στο International Office:international@um.edu.mt. 

ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Στη Μάλτα υπάρχουν διάφορες επιλογές διαμονής  όπως διαμονή με οικογένεια ή σε 

διαμερίσματα. Ενδεικτικά αναφέρονται η διακύμανση των κοστολογίου διαμονής και 

διατροφής: Διαμονή 500 Ευρώ και Διατροφή 250 Ευρώ. Γενικά η διαβίωση κυμαίνεται 

στα 1.000 Ευρώ μηνιαίως.  

https://www.um.edu.mt/_data/assets/pdf_file/0020/142175/octlist.pdf
https://www.um.edu.mt/courses/overview/UBMUSHFT-2018-9-O
https://www.um.edu.mt/courses/overview/UBFAHDGAFT-2018-9-O
http://www.um.edu.mt/
mailto:international@um.edu.mt
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Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: 

https://www.um.edu.mt/int-eu/international/accommodation (Hotel Kappara και Χώρους 

διαμονής του Πανεπιστημίου) 

Οι κάτοικοι Ε.Ε. δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με την Ευρωπαϊκή 

Κάρτα Υγείας. Πληροφορίες για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη στο 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=559 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

www.um.edu.mt 

www.visitmalta.com 

 

 

 

 

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 16/10/2020 

 

https://www.um.edu.mt/int-eu/international/accommodation
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=559
http://www.um.edu.mt/
http://www.visitmalta.com/

