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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Ουγγαρία είναι χώρα της Κεντρικής Ευρώπης με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια 
κατοίκους. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και συνορεύει με την Αυστρία, 
τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία κα τη Σλοβακία.  Η 
επίσημη γλώσσα είναι η Ουγγρική αλλά πολλοί μιλούν την Αγγλική ή Γερμανική ως 
δεύτερη γλώσσα. 
 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Το Εκπαιδευτικό Τριτοβάθμιο σύστημα της Ουγγαρίας αποτελείται από Δημόσια, 
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Κολέγια τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, η μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση της Ουγγαρίας είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της 
προσβασιμότητας σε όλο το Εκπαιδευτικό Σύστημα. Το Υπουργείο Εθνικών Πόρων 
επιβλέπει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ η Ουγγρική Επιτροπή Αξιολόγησης 
(Hungarian Accreditation Committee), αξιολογεί την ποιότητα των εκπαιδευτικών 
οργάνων. 

Τα Ουγγρικά Κολέγια προσφέρουν μόνο πτυχία Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού 
επιπέδου ενώ τα Ουγγρικά Πανεπιστήμια προσφέρουν και πτυχία Διδακτορικού 
επιπέδου. Σήμερα  υπάρχουν 35 Πανεπιστήμια και 28 Κολέγια στην Ουγγαρία.  

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ουγγρική, η Αγγλική, η Γερμανική και η Γαλλική, ανάλογα 
με το Πανεπιστήμιο. Ο μεγαλύτερος αριθμός των Πανεπιστημίων διαθέτει και 
Αγγλόφωνα τμήματα. Γενικά, τα Ουγγρικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέρουν 
προγράμματα πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης και εξ’ αποστάσεως. 

Το Πτυχίο Bachelor (BA, BSc.) διαρκεί 3-4. 

Το Μεταπτυχιακό Master (MA, MSc.) διαρκεί 1-2 επιπλέον χρόνια. Προσφέρονται 
Master σε τομείς όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική και η Νομική τα οποία έχουν διάρκεια  
5-6 χρόνια. 
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Μερικές σχολές όπως η Ιατρική, η Νομική, η Οδοντιατρική και κάποιες σχολές Τέχνης, 
προσφέρουν ενιαία προγράμματα 5-6 χρόνων στα οποία συμπεριλαμβάνεται και 
απόκτηση Πτυχίου επιπέδου Master. 
 

Το Διδακτορικό (PhD) διαρκεί 3 χρόνια. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Τα κριτήρια εισδοχής διαφέρουν ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και πρόγραμμα σπουδών.  

Τα βασικά απαιτούμενα κριτήρια εισδοχής είναι το Απολυτήριο σχολείου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και η πιστοποίηση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 

Υπάρχουν επίσης εισαγωγικές εξετάσεις που καθορίζονται από το κάθε Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα, π.χ. για εισδοχή στις Ιατρικές σχολές απαιτείται εξέταση στη Χημεία και Βιολογία.  

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στη θέση που έχουν επιλέξει, εάν οι βαθμολογίες τους 
ικανοποιούν τις βαθμολογίες που ορίζουν οι διάφορες Σχολές των Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων. Η  σειρά προτίμησης των υποψηφίων για τα προγράμματα σπουδών των 
διάφορων Σχολών διαδραματίζει επίσης έναν ρόλο. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Ουγγρικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
πραγματοποιείται σε δύο τετράμηνα. Οι προθεσμίες για προγράμματα ξένων γλωσσών 
μπορεί να διαφέρουν από τις ημερομηνίες εισδοχής των υπόλοιπων προγραμμάτων 
σπουδών. 
 
Οι  υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για απεριόριστο αριθμό θέσεων στο 
πλαίσιο των καθορισμένων διαδικασιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
ενημερώνονται για τις σχετικές ημερομηνίες από τα ίδια τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς (πρόσβαση από την 
κεντρική σελίδα www.felvi.hu) μετά από τη διαδικασία εγγραφής στη σχετική ιστοσελίδα. 
Η αίτηση είναι σε ισχύ όταν ο υποψήφιος καταβάλει τα τέλη εισδοχής και η αίτηση γίνει 
αποδεκτή. 

Προκειμένου η διαδικασία εισδοχής του υποψηφίου να είναι επιτυχής πρέπει να 
υποβληθούν τα κατάλληλα πιο κάτω πιστοποιητικά και έγγραφα ανάλογα με το 
Πανεπιστήμιο και το Τμήμα: 

- Έντυπο αίτησης του Πανεπιστημίου 
- Τα απαιτούμενα τέλη για την υποβολή της αίτησης (διαφορετικά ανά Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα) 
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- Τα τέλη για εισαγωγικές εξετάσεις (διαφορετικά ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 
- Αντίγραφο διαβατηρίου 
- Αντίγραφο Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (επίσημη μετάφραση 

στην Αγγλική γλώσσα) 
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού που να επικυρώνει ότι ο υποψήφιος είναι γνώστης 

της Αγγλικής γλώσσας (GCE/TOEFEL/IGCSE/IELTS) 
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού που να επιβεβαιώνει κάποιο βραβείο ή άλλο προσόν 

του υποψήφιου 
- 5 φωτογραφίες του υποψηφίου 
- Πιστοποιητικό ιατρού (επίσημη μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα) που να 

βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος φοιτητής είναι υγιής 
- Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου φοιτητή στην  Αγγλική γλώσσα 

 
Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένα Πανεπιστήμια δέχονται αιτήσεις για 
μετεγγραφές από άλλα Πανεπιστήμια. 

Όταν ληφθούν τα έντυπα των αιτήσεων, αρχίζει η επεξεργασία των δεδομένων των 
υποψηφίων. Εάν οι αιτήσεις είναι ελλιπείς, οι υποψήφιοι ενημερώνονται και καλούνται 
να υποβάλουν τα ελλιπή έγγραφα εντός 30 ημερών  από  την  ημέρα  παραλαβής  των  
δικαιολογητικών. Γνωστοποίηση ελλιπούς αίτησης μπορεί να σταλεί μέσω 
ταχυδρομείου ή e- mail. Εάν οι υποψήφιοι φοιτητές  δεν υποβάλουν τα έγγραφα που 
ελλείπουν, η διαδικασία υποβολής αίτησης μπορεί να τερματιστεί. 
 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Τα δίδακτρα ποικίλλουν και κυμαίνονται ως ακολούθως: 

Bachelor (Β.Α. – Β.Sc.) από 2.250 ευρώ ανά Τετράμηνο.  

Ιατρική από 4,800 ευρώ ανά Τετράμηνο 

Μaster (M.A. – M.Sc.) από 2.750 ευρώ ανά Τετράμηνο 

PhD από 4.500 ευρώ ανά Τετράμηνο  

Πληροφορίες για υποτροφίες υπάρχουν στον σύνδεσμο 

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ενοικιάζουν δωμάτιο σε φοιτητικές εστίες, όπου 
υπάρχει διαθεσιμότητα, αφού η ζήτηση στις φοιτητικές εστίες είναι πάντα υψηλή. Η 
εισδοχή σε φοιτητική εστία εξαρτάται από το οικονομικό υπόβαθρο και τη βαθμολογία 
του φοιτητή. Τα κριτήρια επιλογής ρυθμίζονται από διάφορες τοπικές φοιτητικές 
αυτοδιοικήσεις.  

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships
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Οι φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίων στην ύπαιθρο έχουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 

θέσεων για τους φοιτητές απ’ ότι αυτές στην πρωτεύουσα. Όσοι επιθυμούν να 

διαμένουν σε φοιτητικές εστίες των Πανεπιστημίων είναι ευκολότερη η εισδοχή τους 

σε αυτές αν ήδη παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα. Το προσωπικό των φοιτητικών 

κέντρων των Πανεπιστημίων μπορεί να βοηθήσει τους ξένους φοιτητές στην ανεύρεση 

διαμονής. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τα οποία παρέχουν προγράμματα Ιατρικής σε 

πανεπιστήμια της Βουδαπέστης και στις τρεις μεγάλες πόλεις στην ύπαιθρο - Szeged, 

Pécs και Debrecen προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες σε φοιτητές που έρχονται στην 

Ουγγαρία για εξεύρεση στέγης. 

Αρκετές φοιτητικές εστίες στη Βουδαπέστη έχουν πρόσφατα έχουν ανακαινισθεί.  Το 

ίδιο έγινε στο Szeged, στο Pécs και στο Debrecen. 

Το κόστος διαμονής στις φοιτητικές εστίες των  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Corvinus 

University, Budapest University of Technology and Economics, Eötvös Loránd, 

International Business School, Debrecen, Pécs, Kaposvár, Dunaújváros , κυμαίνεται 

από 90 μέχρι 300 Ευρώ. Οι διαθέσιμες θέσεις  σε φοιτητικές εστίες διαφέρουν ανά 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής προτιμά διαμονή σε στέγη εκτός της φοιτητικής εστίας, 

υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός διαμερισμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων τόσο 

στη Βουδαπέστη όσο και σε άλλες μεγάλες πόλεις στην ύπαιθρο. Τα ενοίκια των 

διαμερισμάτων ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή. Κυμαίνονται από 370  έως 750 

ευρώ.  

Περισσότερες πληροφορίες για διαμονή στην Ουγγαρία  στις πιο κάτω ιστοσελίδες: 

www.casaswap.com 

 www.towerbudapest.com 

www.srs-budapest.hu/ 

  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Περισσότερες πληροφορίες στους πιο κάτω συνδέσμους:  

http://studyinhungary.hu/ 

www.felvi.hu/for_foreigners/academic 

 

 

http://www.casaswap.com/
http://www.towerbudapest.com/
http://www.srs-budapest.hu/
http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic
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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 

 

 


