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Εισαγωγή:

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους
και βρίσκεται στην Κεντρική Ευρώπη. Η επίσημη γλώσσα είναι η Ουγγρική
αλλά σε διάφορα τμήματα της χώρας μιλούν Γερμανικά, Ρουμάνικα,
Σλοβένικα, Σέρβικα και Κροατικά. Πολλοί μιλούν και Αγγλικά ως δεύτερη
γλώσσα.
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 Ουγγρικό Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
επιβλέπει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ η Ουγγρική Επιτροπή
Αξιολόγησης (Hungarian Accreditation Committee) αξιολογεί την ποιότητα
των εκπαιδευτικών οργάνων.
Τα Ουγγρικά πανεπιστήμια προσφέρουν και Διδακτορικά πτυχία, ενώ τα
κολέγια προσφέρουν μόνο πρώτο πτυχίο και μεταπτυχιακό. Από το 2010,
υπάρχουν 18 κρατικά πανεπιστήμια, 7 ιδιωτικά πανεπιστήμια, 12 κρατικά
κολέγια και 34 ιδιωτικά κολέγια. Αρκετά από τα ιδιωτικά και θρησκευτικά
ιδρύματα λαμβάνουν μερική δημόσια χρηματοδότηση.
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, με
μερική φοίτηση και εξ’ αποστάσεως.
Στα Ουγγρικά Πανεπιστήμια:
Το Bachelor (BA, BSc.) διαρκεί τρία με τέσσερα χρόνια (6-8 τετράμηνα).
Μερικές σχολές όπως η Ιατρική, η Νομική, η Οδοντιατρική και κάποιες
σχολές Τέχνης, προσφέρουν ενιαία προγράμματα 10-12 τετραμήνων τα
οποία ολοκληρώνονται με την απόκτηση του πτυχίου Master.
Το Master (MA, MSc.) διαρκεί ένα έως δύο επιπλέον χρόνια (2-4
τετράμηνα), με εξαίρεση το Master για δασκάλους το οποίο διαρκεί 5
τετράμηνα. Master σε τομείς όπως η Ιατρική, η Οδοντιατρική και η Νομική
έχουν διάρκεια πέντε έως έξι χρόνια.
Το PhD διαρκεί επιπλέον τρία χρόνια.

Κριτήρια Εγγραφής

Απαραίτητα
δικαιολογητικά

Η διαδικασία εισδοχής στα Ουγγρικά Πανεπιστήμια πραγματοποιείται σε δύο
τετράμηνα. Για ακριβείς πληροφορίες υποβολής αιτήσεων στα πανεπιστήμια
ενημερωθείτε έγκαιρα από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Οι προθεσμίες για
προγράμματα ξένων γλωσσών μπορεί να διαφέρουν από τις κανονικές
ημερομηνίες εισδοχής στα Ουγγρικά πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για απεριόριστο αριθμό θέσεων στο
πλαίσιο των διαδικασιών αυτών.
Διαδικασία εισδοχής:
Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά (πρόσβαση
από την κεντρική σελίδα www.felvi.hu) μετά από τη διαδικασία εγγραφής. 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 πιστοποιητικά και έγγραφα ανάλογα με το
πανεπιστήμιο και το τμήμα.
-

Έντυπο αίτησης του πανεπιστημίου
Τα τέλη για την αίτηση (για κάθε πανεπιστήμιο κυμαίνεται ανάλογα)
Τα τέλη για εισαγωγικές εξετάσεις που κυμαίνονται ανάλογα με το
πανεπιστήμιο
Αντίγραφο διαβατηρίου
Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (μεταφρασμένο στα Αγγλικά)
Αντίγραφο Πιστοποιητικού που να επικυρώνει ότι ο υποψήφιος είναι
γνώστης της Αγγλικής γλώσσας (GCE/TOEFEL/IGCSE/IELTS)
Αντίγραφο πιστοποιητικού που να δείχνει κάποιο βραβείο ή προσόν
του υποψήφιου
5 φωτογραφίες του υποψηφίου
Πιστοποιητικό ιατρού (μεταφρασμένο στα Αγγλικά) που να βεβαιώνει
ότι ο υποψήφιος φοιτητής είναι υγιής
Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου φοιτητή στα Αγγλικά
Σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένα πανεπιστήμια δέχονται
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 αίτηση μπορεί να σταλεί μέσω ταχυδρομείου ή email. Εάν ο υποψήφιος δεν υποβάλει τα έγγραφα που ελλείπουν, η
διαδικασία υποβολής αίτησης μπορεί να τερματιστεί.
Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί στη θέση που έχουν επιλέξει εάν οι
βαθμολογίες τους ικανοποιούν τις βαθμολογίες που ορίζουν οι σχολές, όπως
και η σειρά των σχολών και θέσεων που επιλέγουν οι υποψήφιοι.

Στέγαση

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

οι περισσότερες φοιτητικές εστίες λειτουργούν ως ξενώνες.
Επίσης οι φοιτητές μπορούν να ενοικιάσουν διαμερίσματα αφού τα ενοίκια
είναι σχετικά χαμηλά.
Όσοι επιθυμούν να διαμένουν σε φοιτητικές εστίες των πανεπιστημίων είναι
ευκολότερη η εισδοχή τους σε αυτές αν ήδη παρακολουθούν κάποιο
πρόγραμμα. Πανεπιστήμια τα οποία δεν παρέχουν φοιτητικές εστίες
βοηθούν τους φοιτητές στην ανεύρεση στέγης.
Αρκετές φοιτητικές εστίες στη Βουδαπέστη έχουν πρόσφατα ανακαινισθεί.
Το ίδιο έγινε στο Szeged και στο Debrecen.
Επίσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα Ιατρικής σε
πανεπιστήμια της Βουδαπέστης και στις τρεις μεγάλες πόλεις στην ύπαιθρο Szeged, Pécsκα ι Debrecen Πετς προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες σε
φοιτητές που έρχονται στην Ουγγαρία για εξεύρεση στέγης.
Στο Szeged δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, αλλά το πανεπιστήμιο έχει
δημιουργήσει κέντρο για ξένους φοιτητές, που τους βοηθά να βρουν
διαμερίσματα για ενοικίαση. Οι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο
Szeged θα πρέπει να υπολογίσουν τα μηνιαία ενοίκια τα οποία κυμαίνονται
από 370 έως 750 ευρώ.
Στο Πανεπιστήμιο του Debrecen ο αριθμός των θέσεων στις φοιτητικές
εστίες είναι περιορισμένος (οι τιμές κυμαίνονται από 150-200 ευρώ το μήνα).
Στο Πανεπιστήμιο του Pécs υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός θέσεων στις
φοιτητικές εστίες και οι τιμές κυμαίνονται από 100-150 ευρώ το μήνα.
Φοιτητές που σκοπεύουν να σπουδάσουν στο Corvinus University της
Βουδαπέστης, αν και παρέχεται κάποια βοήθεια από το πανεπιστήμιο, θα
πρέπει να βρουν από μόνοι τους στέγη.
Το Budapest University of Technology και το Economics University Hostel
δέχεται περιορισμένο αριθμό ξένων φοιτητών στους οποίους και προσφέρει
θέσεις σε φοιτητικές εστίες κοντά στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο, οι φοιτητές
συνήθως προτιμούν διαμονή σε διαμερίσματα που ενοικιάζουν. Σύμφωνα με
πληροφορίες του πανεπιστημίου, το κόστος διαμονής είναι περίπου 150-300
ευρώ το μήνα.
Οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Eötvös Lorándδέχ ονται, επίσης,
περιορισμένο αριθμό ξένων φοιτητών και η χρέωση των φοιτητικών εστιών
είναι 160 Ευρώ το μήνα.
Οι φοιτητικές εστίες του International Business School προσφέρουν τριών
αστέρων διαμονή σε αλλοδαπούς φοιτητές. Τα μονόκλινα και δίκλινα
δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με πρόσβαση στο Internet και μπάνιο.
Οι φοιτητικές εστίες πανεπιστημίων στην ύπαιθρο έχουν μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα θέσεων για τους φοιτητές απ’ ότι αυτές στην πρωτεύουσα.
Επίσης τα ενοίκια είναι χαμηλότερα στην ύπαιθρο απ’ ότι στη Βουδαπέστη.
Οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου του Α Kaposv
ár διαθέτ ουν δίκλινα
δωμάτια με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η τιμή κυμαίνεται περίπου στα 90
ευρώ το μήνα.

Το Pannon University, με έδρα το Veszprém, βοηθά τους φοιτητές να βρουν
την κατάλληλη διαμονή και ενθαρρύνει τους φοιτητές να ενοικιάζουν
διαμερίσματα μαζί με άλλους φοιτητές και τα ενοίκια κυμαίνονται περίπου
στα 350 ευρώ το μήνα. Φυσικά, τα τέλη ενοικίασης ποικίλλουν ανάλογα με
την περιοχή.
Στο Dunaujvaros, οι φοιτητές μπορούν να διαμένουν σε μία από τις δύο
φοιτητικές εστίες, οι οποίες προσφέρουν θέσεις για 1,500 φοιτητές για το
ποσό των 120 Ευρώ μηνιαίως. Οι ξενώνες βρίσκονται κοντά στο
πανεπιστήμιο. Τα δωμάτια στα ανακαινισμένα κτίρια έχουν 2, 2 +2 ή 3 +3
κρεβάτια, και το καθένα έχει πρόσβαση σε μπάνιο, τηλεόραση και διαδίκτυο.
Επίσης, υπάρχει κοινόχρηστη κουζίνα και αίθουσα τηλεόρασης καθώς και
δωμάτιο πλυντηρίου σε κάθε όροφο.
Οι φοιτητικές εστίες στο College of Szolnok βρίσκονται κοντά στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα και παρέχουν διαμονή στους φοιτητές σε δίκλινα
δωμάτια για 110 ευρώ το μήνα.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής θα προτιμούσε την διαμονή του σε
στέγη εκτός της φοιτητικής εστίας, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός
διαμερισμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων τόσο στην πρωτεύουσα όσο
και σε άλλες μεγάλες πόλεις στην ύπαιθρο. Η πλειοψηφία των ξένων
φοιτητών ως επί το πλείστον, αναζητούν διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης
με προτίμηση κοντά στο πανεπιστήμιο όπου φοιτούν και είναι πιο ακριβά.
Διαμερίσματα εκτός του κέντρου της πόλης προσφέρονται σε χαμηλότερες
τιμές και η συγκοινωνία για τη μεταφορά τους στο κέντρο είναι πολύ καλή.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για ενοικίαση
διαμερισμάτων ή δωματίων από το διαδίκτυο (για τιμές ενοικίων, και για άλλα
έξοδα που σχετίζονται με τα διαμερίσματα που τους ενδιαφέρουν να
ενοικιάσουν). Επίσης το έμπειρο προσωπικό των φοιτητικών κέντρων των
Πανεπιστημίων μπορεί να βοηθήσει τους ξένους φοιτητές στην ανεύρεση
διαμονής.
Χρήσιμες ιστοσελίδες:
www.felvi.hu/for_foreigners/academic
www.casaswap.com/
www.towerbudapest.com
www.srs-budapest.hu/

Δίδακτρα

Ούγγρικα Πανεπιστήμια

Τα δίδακτρα ποικίλουν και κυμαίνονται για:
Bachelor (Β.Α. – Β.Sc.) από 2, 250 Euro / τετράμηνο – Ιατρική από 4,800
Euro / ετησίως
Μaster (M.A. – M.Sc.) από 2,750 Euro / τετράμηνο
Ph.D από 4,500 Euro /τετράμηνο

Eszterházy Károly Fõiskola -- Esterházy Károly College - Eger
Academy of Drama and Film -- Budapest
Állatorvostudományi Egyetem -- Faculty of Veterinary Science - Budapest
Andràssy Gyula Budapesti Német Nyelvu Egyetem -- Andrássy Gyula German

Language University of Budapest - Budapest
Budapesti Corvinus Egyetem -- Corvinus University - Budapest
Central European University -- Budapest
Debreceni Agrártudományi Egyetem -- University of Debrecen Centre for Agricultural
Sciences and Engineering - Debrecen
Debreceni Egyetem -- University of Debrecen - Debrecen
Debreceni Orvostudományi Egyetem -- University of Debrecen Medical and Health
Science Center - Debrecen
Eötvös Loránd Tudományegyetem -- Eötvös Loránd University - Budapest
European University Institute in Koszeg -- European University Institute - Koszeg
Evangélikus Hittudományi Egyetem -- Lutheran Theological University - Budapest
Georgikon Mezõgazdaságtudomanyi kar Keszthely -- Pannon University of
Agricultural Sciences Georgikon Faculty of Agriculture - Keszthely
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem -- Gödöllo University of Agricultural Sciences Gödöllo
Hungarian University of Physical Education -- Semmelweis University Faculty of
Physical Education and Sport Sciences - Budapest
Kaposvári Egyetem -- University of Kaposvár - Kaposvár
Károli Gáspár Református Egyetem -- Károli Gáspár University of the Hungarian
Reformed Church - Budapest
Miskolci Egyetem -- University of Miskolc - Miskolc
Moholy-Nagy Muvészeti Egyetem -- Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest
Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyetem -- University of West Hungary Faculty
of Agricultural and Food - Mosonmagyaróvár
Országos Rabbiképzö Intézet-Zsidó Egyetem -- Budapest University of Jewish
Studies - Budapest
Pannon Egyetem -- Pannon University - Veszprém
Pázmány Péter Katolikus Egyetem -- Pázmány Péter Catholic University - Budapest,
Esztergom, Piliscsaba
Pécsi Orvostudományi Egyetem -- University of Pécs Medical School - Pécs
Pécsi Tudományegyetem -- University of Pécs - Pécs
Semmelweis Orvostudományi Egyetem -- Semmelweis University - Budapest
Soproni Egyetem -- University of West Hungary - Sopron
Szegedi Tudományegyetem -- University of Szeged - Szeged
Szent István Egyetem -- Szent István University - Gödöllo
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem -- University of Szeged Faculty of
Medicine - Szeged
Szinház-és Filmmuvészeti Egyetem -- University of Theatre, Film and Television Budapest
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzo Foiskola -- Catholic University Faculty of
Sir John Kara - Esztergom
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem -- National Defence University - Budapest

Ούγγρικα Πολυτεχνεία

Budapesti Mûszaki Egyetem -- Budapest University of Technology and Economics Budapest
Budapesti Muszaki Foiskola -- Óbuda University - Budapest
Kandó Kálmán Müszaki Föiskola -- Budapest University of Applied Sciences Budapest
Széchenyi István Egyetem -- Széchenyi István University - Györ

A Tan Kapuya Buddhista Foiskola -- Gate of Dharma Buddist College - Budapest
Adventista Teológiai Foiskola -- Adventist Theological Seminary - Pecel

Ούγγρικα Κολλέγια

András Peto Institute of Conductive Education and College for Conductor Training -Peto Institute - Budapest
Apor Vilmos Katolikus Foiskola -- Apor Vilmos Catholic College - Vac
AVF -- Budapest College of Management - Budapest
Avicenna International College -- Budapest
Baptista Teológiai Akadémia -- Baptist Theological College - Budapest
Berzsenyi Daniel Tanarkepzo Foiskola Szombathely -- University of West Hungary
Savaria University Centre - Szombathely
Bhaktivedanta Hittudományi Foiskola -- Bhaktivedanta Theological College Budapest
Budapest Kortárstánc Foiskola -- Budapest Contemporary Dance Academy Budapest
Budapest School of Management -- Corvinus School of Management - Budapest
Budapesti Gazdasági Foiskola -- Budapest Business School - Budapest
Budapesti Kommunikációs Fõiskolát -- Budapest College of Communication and
Business - Budapest
College of Dunaújváros -- Dunaújváros
Debreceni Református Hittudományi Egyetem -- Calvinist College - Debrecen
Egri Hittudományi Foiskola -- Eger Theological College - Eger
Eötvös József Foiskola -- Eötvös József College - Baja
Gábor Dénes Fõiskola -- Dennis Gabor College - Budapest
Harsányi János Foiskola -- Harsányi János College - Budapest
International Business School -- Budapest
Károly Róbert Föiskola -- Károly Róbert College - Gyöngyös
Kecskeméti Foiskola -- Kecskemét College - Kecskemét
Kodolányi János Föiskola -- Kodolanyi Janos University of Applied Sciences Szekesfehervar
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzo Foiskola -- Kölcsey Reformed Teacher
Training College - Debrecen
Liszt Ferenc Academy of Music -- List Ferenc Academy of Music - Budapest
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem -- Hungarian University of Fine Arts - Budapest
Magyar Táncmüvészeti Foiskola -- Hungarian Dance Academy - Budapest
Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája -- Modern College of Business Studies Tatabánya
Nyíregyházi Fõiskola -- University College of Nyíregyháza - Nyíregyháza
Nyugat-Magyarországi Egyetem -- University of West Hungary Faculty of
Geoinformatics - Szekesfehervar
Rendortiszti Foiskola -- Police College - Budapest
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Foiskola -- Sapientia Monastic Theological
College - Budapest
Szegedi Hittudományi Foikola -- Gal Francis Theological College - Szeged
Szent Pál Akadémia -- St. Paul Academy - Budapest
Szolnoki Foiskola -- Szolnok University College - Mezõtúr, Szolnok
Tessedik Sámuel Foskola -- Samuel Tessedik College - Békéscsaba, Deer, Gyula
Tomori Pál Foiskola -- Tomori Pál College - Kalocsa
Veszprémi Érseki Hittudományi Foiskola -- Veszprém College of Theology -

Veszprém
Wesley János Lelkészképzo Foiskola -- John Wesley Theological College Budapest
Western Maryland College -- McDaniel College Budapest - Budapest
Zsigmond Király Fõiskola -- King Sigismund College - Budapest
Szegedi TE Mezõgazdasági Fõiskolai Kar -- University of Szeged Faculty of
Agriculture - Hódmezõvásárhely

