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ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ρουμανία βρίσκεται στη Νοτιοανατολική-Κεντρική Ευρώπη. Συνορεύει  με τη Βουλγαρία, τη 
Μολδαβία, την Ουγγαρία, την Ουκρανία, και τη Σερβία, ενώ επίσης βρέχεται από τη Μαύρη 
Θάλασσα στο νοτιοανατολικό τμήμα της. Η επίσημη γλώσσα της Ρουμανίας είναι η Ρουμανική. 

Προσφέρεται εξαιρετική ταχύτητα στο διαδίκτυο, καθώς η συγκεκριμένη χώρα βρίσκεται στην 3η 
θέση της παγκόσμιας κατάταξης με εξαιρετικά γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο.  

ΤΡΙΤΟΒΑΒΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

H Ρουμανία προσφέρει Πανεπιστημιακά Πτυχία, αναγνωρισμένα εντός και εκτός Ευρώπης. Η 
Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση της Ρουμανίας είναι γνωστή για την πλούσια ακαδημαϊκή κληρονομιά 
της. Τα πρώτα Πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο του Ιάσι (1860) και το Πανεπιστήμιο 
του Βουκουρεστίου (1864), ιδρύθηκαν από τον πρίγκιπα Alexandru Ioan Cuza. 

Με πάνω από 100 Δημόσια και Ιδιωτικά διαπιστευμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 
υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν προγράμματα σπουδών σε επίπεδο Bachelor, Master και 
PhD/Doctorate, όλα με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). 

Προσφέροντας σύγχρονες εγκαταστάσεις, φοιτητική ζωή και σύγχρονες ερευνητικές ευκαιρίες, 
η Ρουμανία δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους φοιτητές να επωφεληθούν, επίσης, από τη 
φημισμένη πανεπιστημιακή παράδοσή της, ειδικά στους τομείς της Μηχανικής, της Ιατρικής και 
των Θετικών Επιστημών.  

Η Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση αποτελείται από Πανεπιστήμια, Ακαδημίες Σπουδών, Σχολές και 
Ινστιτούτα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία    αναφέρονται ως Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ή Πανεπιστήμια κι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή πιστοποίηση. 

Προσφέρεται ευρεία επιλογή σε προγράμματα σπουδών στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή 
Ουγγρική γλώσσα. Υπάρχουν επίσης Αγγλόφωνα Ιδρύματα καθώς και προγράμματα σπουδών 
στην Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον υπάρχουν, εγκεκριμένα κέντρα γλωσσών. Ακολουθεί λίστα των 

πιστοποιημένων κέντρωνꓽ   
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2019/Superior/lista%20IIS%20an
%20preg%20lb.%20rom%C3%A2n%C4%83%202019%20%20.pdf 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ  

Οι φοιτητές των χωρών της Ε.Ε. είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της 
Ρουμανίας με τους ίδιους όρους όπως και οι Ρουμάνοι υποψήφιοι φοιτητές. 

Τα βασικά κριτήρια εισδοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι το Απολυτήριο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η πιστοποίηση γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας του 
προγράμματος σπουδών. Για κάποια προγράμματα σπουδών υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις. 

Ο τρόπος εισδοχής καθορίζεται από το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται από τους υπεύθυνους διαχειριστές του προγράμματος. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Κάθε Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις ξεχωριστά. 

Όταν υποβάλλεται αίτηση για εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Ρουμανική γλώσσα, οι διεθνείς 
υποψήφιοι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης Ρουμανικής 
γλώσσας. Η ίδια προϋπόθεση επιβάλλεται και στις περιπτώσεις μετεγγραφής φοιτητών. 

Οι εξετάσεις εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Ρουμανίας μπορούν να οργανωθούν στη 
ρουμανική γλώσσα, σε μια εθνική μειονοτική γλώσσα ή σε μια ευρέως διαδεδομένη διεθνή 
γλώσσα, σύμφωνα με τη γλώσσα στην οποία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδιαφέροντος του 
υποψηφίου είναι διαπιστευμένο για να λειτουργήσει.   

Το Εθνικό Κέντρο Αναγνώρισης και Ισοδυναμίας Διπλωμάτων (CNRED) του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Ρουμανίας προβαίνει στην αναγνώριση των 
σπουδών ατόμων από άλλες χώρες.  Οι υποψήφιοι φοιτητές από χώρες της Ε.Ε. που επιθυμούν 
να σπουδάσουν στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρουμανίας πρέπει: 

α) Να εξασφαλίσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιθαγένειά τους 

β) Να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα σύμφωνα με τα κριτήρια εισδοχής του κάθε 
προγράμματος σπουδών και τα οποία πιστοποιούνται με τα ακόλουθα εκπαιδευτικά έγγραφα: 

• Baccalaureate ή αντίστοιχου τύπου Απολυτήριο, για την εισαγωγή σε Προπτυχιακές σπουδές 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο, για την εισαγωγή σε Μεταπτυχιακές σπουδές 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ισοδύναμο, για την εισαγωγή σε Διδακτορικά προγράμματα. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Οι φοιτητές από την Ε.Ε. είναι υποψήφιοι για πλήρη κάλυψη του κόστους της εκπαίδευσής τους 
από το κράτος της Ρουμανίας, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για έναν από τους 
επιδοτούμενους χώρους σπουδών. Ένας υποψήφιος που έχει γίνει αποδεκτός μπορεί να 
επωφεληθεί από κρατική χρηματοδότηση μόνο μία φορά για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα της 
Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (BA, MA, PhD). 

Οι φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να 
καταβάλουν δίδακτρα τα οποία κυμαίνονται από €400-2.000, ανά ακαδημαϊκό έτος. Ωστόσο, οι 
πιο πάνω φοιτητές είναι υποψήφιοι για κρατική χρηματοδότηση η οποία ισοδυναμεί με πλήρη 
απαλλαγή από τα τέλη με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, την κοινωνική κατάσταση ή άλλα 
κριτήρια, όπως καθορίζονται από τη θεσμική/ισχύουσα πολιτική. 
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ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΒΙΩΣΗ 

Στη Ρουμανία μπορεί κάποιος να βρει διαμονή σε Πανεπιστημιούπολη σε Δημόσια ή Ιδιωτικά 
δωμάτια με κόστος από 60 ευρώ τον μήνα.  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενοικίασης ιδιωτικών στούντιο με 120-300 Ευρώ τον μήνα, 
Ιδιωτικών διαμερισμάτων ενός υπνοδωματίου από 150-300 Ευρώ ή  δύο υπνοδωματίων με 200-
400 ευρώ τον μήνα.    

Το κόστος διαμονής και διαβίωσης διαφέρει ανά περιοχή, κατάλυμα και τρόπο ζωής.   

Γενικά, σε σχέση με τις σπουδές και τη διαμονή και διαβίωση, η Ρουμανία συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις χώρες με χαμηλό κόστος στην Ε.Ε.. 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στους ακόλουθους συνδέσμους: 

https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php? 

https://www.studyinginromania.com/ 

https://studylink.com/countries/romania/ 

 

 

 

 

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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