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ΣΠΟΥΔΈΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ

ΟΙ ΣΠΟΥΔΈΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ
ΕΊΝΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΈΣ
Η ΆΔΕΙΑ

Με ένα απολυτήριο λυκείου από
χώρα εκτός Γερμανίας, μπορείς να
σπουδάσεις άμεσα σε ένα γερμανικό
Πανεπιστήμιο, μόνο αν το απολυτήριο
αναγνωριστεί ως άδεια πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (αυτό
ισχύει π.χ. για όλα τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε.). Σε περίπτωση που δεν ισχύει κάτι
τέτοιο, πρέπει να παρακολουθήσεις ένα
«προπαρασκευαστικό κολέγιο σπουδών»
στη Γερμανία (διάρκειας περίπου ενός
έτους), να έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές
δύο ή περισσότερων εξαμήνων στην
πατρίδα σου ή να δώσεις ειδικές εξετάσεις
(εξέταση διαπίστωσης).

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Θέλεις να βελτιώσεις τις επαγγελματικές
σου προοπτικές στη δική σου χώρα; Θα
ήθελες να καταρτιστείς σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα ή να αναζητήσεις την τύχη
σου στο εξωτερικό; Οι σπουδές στη Γερμανία
χαίρουν εξαιρετικής φήμης παγκοσμίως,
ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα τεχνολογία
και φυσικές επιστήμες. Οι αλλοδαποί
φοιτητές και οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι
είναι καλοδεχούμενοι στη Γερμανία.
Προπαντός όμως: οι σπουδές στη Γερμανία
δεν προϋποθέτουν δίδακτρα! Προκειμένου
να επωφεληθείς από αυτή την ευκαιρία,
πρέπει να πληροίς ορισμένες προϋποθέσεις.

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

Στη Γερμανία δεν υπάρχουν δίδακτρα, παρά
μόνο μια εισφορά εξαμήνου ύψους περίπου
100 – 350 €, ανάλογα με το Πανεπιστήμιο.
Σε αυτήν προστίθενται τα έξοδα
διαβίωσης ύψους περίπου 700 € το μήνα.
Επίσης, το γερμανικό κράτος απαιτεί
την απόδειξη σχετικά με την οικονομική
ανεξαρτησία των αλλοδαπών φοιτητών,
προτού εκδοθεί η φοιτητική βίζα.

Η ΒΊΖΑ

Οι όροι για την παροχή μιας φοιτητικής
βίζας διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το
θέμα, βρίσκεις στη σελίδα της Γερμανικής
Πρεσβείας της χώρας σου στο πλαίσιο
τη ς παροχής συμβουλών από εμάς για
θέματα σπουδών.

Για αυτό, χρειάζεσαι ένα ινστιτούτο στη
Γερμανία, το οποίο θα σε προετοιμάσει
γλωσσικά ιδανικά για το Πανεπιστήμιο και θα
σε υποστηρίξει ιδανικά στο δρόμο προς αυτό
σε ζητήματα αίτησης σπουδών και βίζας.
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΈΣ ΓΛΩΣΣΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ

ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ
ΓΛΩΣΣΙΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ
Η πιο σημαντική προϋπόθεση για σπουδές
στη Γερμανία είναι: η γνώση της γερμανικής
γλώσσας.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές
Πανεπιστημίου πρέπει πριν από την εγγραφή
τους σε ένα Πανεπιστήμιο να δώσουν μια
γλωσσική εξέταση.
Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στις εξετάσεις
TestDaF (Εξέταση Γερμανικά ως ξένη γλώσσα)
και DSH (= γλωσσική εξέταση Γερμανικών για
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).
Αυτές οι εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν στο
ΙΙΚ ή σε ινστιτούτα που συνεργάζονται με το ΙΙΚ.
Και οι δύο περιλαμβάνουν το επίπεδο C1 και
πρέπει κανείς να μελετήσει επί περίπου 800 –
1.000 ώρες ακαδημαϊκά Γερμανικά, προκειμένου να
μπορέσει να τις περάσει. Μερικά Πανεπιστήμια
δέχονται και άλλου είδους εξετάσεις.
Το ΙΙΚ αναλύει ποια εξέταση ενδείκνυται
για τον υποψήφιο φοιτητή και επιλέγει την
ιδανική ημερομηνία εξέτασης στο πλαίσιο
του προσωπικού πλάνου σπουδών του κάθε
υποψηφίου.
Εκτός αυτού, το ΙΙΚ εξασφαλίζει και την
επιθυμητή θέση εξεταζομένου, γιατί συχνά όλες
οι θέσεις έχουν δοθεί εντός ελαχίστου χρόνου.
Μέσω δοκιμαστικών τεστ και ειδικής
προετοιμασίας γνωρίζεις επακριβώς τις
εξετάσεις και μπορείς να προετοιμαστείς
στοχευμένα για αυτές.
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ΕΛΚΥΣΤΙΚΈΣ ΠΌΛΕΙΣ

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΌΤΗΤΑ &
ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΖΩΉΣ

Οι διεθνείς αξιολογήσεις το επιβεβαιώνουν συνεχώς:
το Ντίσελντορφ συγκαταλέγεται στις πόλεις με την
καλύτερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως. Η φουτουριστική
αρχιτεκτονική στο σύγχρονο «Λιμάνι των Μέσων»
δημιουργεί μια συναρπαστική αντίθεση με το ιστορικό
περιβάλλον στην παλιά πόλη με τα διατηρητέα
οικοδομήματά της. Το Ντίσελντορφ αποτελεί ένα σημαντικό
διεθνές οικονομικό και εκθεσιακό μέρος, καθώς και το
κέντρο του κλάδου της επικοινωνίας, του σχεδίου και της
μόδας. Επίσης, και η τέχνη και η πολιτιστική σκηνή χαίρουν
εξαιρετικής φήμης και προσδίδουν μια δημιουργική νότα
στο Ντίσελντορφ. Με το τρίτο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της
Γερμανίας και με τα καλύτερα αναπτυγμένα μέσα μαζικής
μεταφοράς, το Ντίσελντορφ είναι τέλεια συνδεδεμένο
με τον υπόλοιπο κόσμο. Στην πόλη και στη γύρω περιοχή
υπάρχουν περισσότερα από 50 Πανεπιστήμια. Οι σύγχρονες
αίθουσες διδασκαλίας μας βρίσκονται περίπου 10 λεπτά
από το κέντρο.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΥΠΈΡΟΧΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΊΑ

Η πολυπολιτισμική πρωτεύουσα με 3,5 εκατομμύρια
κατοίκους αποτελεί το πολιτικό κέντρο της Γερμανίας. Αλλά
και εξαιτίας της συναρπαστικής μείξης πολιτισμού, μόδας,
πάρτι και δημιουργικότητας που παρουσιάζει, το Βερολίνο
συγκαταλέγεται στη διεθνή κατηγορία των παγκόσμιων
μητροπόλεων. Εκτός από ιστορικά μέρη, υπάρχει μια
πληθώρα αξιοθέατων, για να ανακαλύψει κανείς: κτίσματα
παγκοσμίου φήμης, μουσεία, δημοτικά πάρκα, μικρές σκηνές
τέχνης, φεστιβάλ και φυσικά πολλές αγοραστικές επιλογές.
Κάθε συνοικία συναρπάζει τον επισκέπτη με τον
αναντικατάστατο χαρακτήρα της. Πολυάριθμα
Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ινστιτούτα έχουν την έδρα
τους στο Βερολίνο. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο βρίσκεται
σε κεντρικό σημείο σε μια πανεπιστημιούπολη του
Πολυτεχνείου του Βερολίνου στο κέντρο του Βερολίνου, στο
παλιό σύνορο και στο «μνημείο Τείχος του Βερολίνου».
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ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ

ΙΙΚ – Η ΙΔΑΝΙΚΉ ΑΡΧΙΚΉ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΈΣ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ
Το Ινστιτούτο για τη Διεθνή Επικοινωνία (αναγνωρισμένο σωματείο)
που βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο, με τις εγκαταστάσεις
του στο Ντίσελντορφ και στο Βερολίνο ιδρύθηκε το 1989 ως νέα
επιχείρηση με εισφορά μέρους του ενεργητικού και παθητικού του
Πανεπιστημίου Χάινριχ Χάινε στο Ντίσελντορφ. Το ΙΙΚ προωθεί ως
μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο την παγκόσμια ανταλλαγή και χαίρει
για περισσότερα από 25 χρόνια εξαιρετικής φήμης σε διεθνές
επίπεδο, προπαντός χάρη στην ειδίκευσή του στη διδασκαλία & στην
εκμάθηση των Γερμανικών ως ξένης και δεύτερης γλώσσας. Αποτελεί
συνεργάτη πολυάριθμων Πανεπιστημίων του εσωτερικού και του
εξωτερικού της Γερμανίας και διεθνών οργανισμών και διεξάγει
παγκοσμίως πολυάριθμα προγράμματα προετοιμασίας για σπουδές
καθώς και προγράμματα υποτροφιών. Κάθε χρόνο προετοιμάζονται
περισσότεροι από 4.000 συμμετέχοντες στο ΙΙΚ γλωσσικά για τις
σπουδές και το επάγγελμά τους στη Γερμανία.

ΤΟ ΙΙΚ

N Προσφέρει κάθε μήνα μαθήματα Γερμανικών σε 10 επίπεδα (A1 – C1)
N Διοργανώνει ειδικά προγράμματα σχετικά με τις σπουδές
και εξασφαλίζει θέσεις φοίτησης
N Λειτουργεί ένα μεγάλο εξεταστικό κέντρο για εξετάσεις
TestDaF, telc, WiDaF, TOEFL, TOEIC κ.ά.
N Παρέχει πολυάριθμες υπηρεσίες:
• Καταλύματα (οικογένειες που φιλοξενούν τους
συμμετέχοντες, διαμερίσματα, συγκατοίκηση),
• Προσωπική παροχή συμβουλών για θέματα σπουδών
• Βοήθεια κατά την προετοιμασία υποβολής της
αίτησης στο Πανεπιστήμιο
• Υποστήριξη σε περιπτώσεις έκδοσης βίζας
• Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
• Ποικιλόμορφο πολιτιστικό πρόγραμμα και πρόγραμμα
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου
• Προσωπική υποδοχή στο αεροδρόμιο ή στο σιδηροδρομικό σταθμό
• Γρήγορο και δωρεάν WiFi σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα
• Διαδραστικοί πίνακες και εκμάθηση βασισμένη στη χρήση τάμπλετ
5

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΉ 1: ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΈΣ
(6 ΜΉΝΕΣ)

μηνιαία σύντομη αναφορά με τα
αποτελέσματα των εξετάσεων και μεταφορά
εκτιμήσεων των διδασκόντων στους γονείς ή
σε επίσημες υπηρεσίες
N Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
6 μήνες 			
4.800 €

Έναρξη κάθε μήνα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου ή
Αυγούστου και Οκτωβρίου (ανάλογα με την έναρξη των
σπουδών το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πριν από την έναρξη του προγράμματος, πρέπει
να λάβει κανείς την «παροχή συμβουλών σε σχέση
με τις σπουδές στην πατρίδα του» και να πληροί
τις αντίστοιχες προϋποθέσεις για σπουδές στη
Γερμανία. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί
να μειωθεί σε περίπτωση περισσότερων ή
λιγότερων γλωσσικών γνώσεων ή να παραταθεί
για έως και 6 μήνες.

N Εντατική παροχή συμβουλών για θέματα
σπουδών ήδη πριν από την έξοδο από τη χώρα
του συμμετέχοντα (μεταξύ άλλων έλεγχος
της άδειας στη Γερμανία)
N Βελτιστοποίηση των δικαιολογητικών της
αίτησης και των πιθανοτήτων απόκτησης
μιας θέσης φοίτησης σε ένα γερμανικό
Πανεπιστήμιο (κατόπιν επιτυχίας σε όλες τις
απαραίτητες εξετάσεις)
N Υποστήριξη κατά την έκδοση βίζας στη
γερμανική πρεσβεία
N Αποστολή των εγγράφων της βίζας
με DHL/UPS
N Υποδοχή στο αεροδρόμιο ή στο
σιδηροδρομικό σταθμό στον τόπο διεξαγωγής
των μαθημάτων
N Μάθημα Γερμανικών 45 λεπτά ανά 600 ώρες
(από τις οποίες έως 50 αποτελούν
εκπαίδευση για την TestDaF ή την DSH*) και
ενδιάμεσες εξετάσεις
N 10 ώρες των 45 λεπτών ατομική εκπαίδευση
N Εξέταστρα και εγγυημένη θέση κατά την
εξέταση για την TestDaF ή την DSH, καθώς και
για την TestAS (σε περίπτωση που αυτή είναι
απαραίτητη)
N Τακτικές συναντήσεις με προσωπικό
σύμβουλο σπουδών
N Υποστήριξη και παροχή συμβουλών κατά
την αναζήτηση και αίτηση για θέση φοίτησης
(επιλογή των τμημάτων φοίτησης, έλεγχος
των εγγράφων, τηλεφωνήματα)
N Όλα τα υλικά εκμάθησης (βιβλία)
N Προσωπική επίβλεψη και προαιρετική

Η τιμή μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση
χορήγηση άδειας για σπουδές, το ΙΙΚ προετοιμάζει
το συμμετέχοντα και για την εγγραφή του σε ένα
προπαρασκευαστικό κολλέγιο σπουδών.
Λεπτομερές πρόγραμμα κατόπιν αιτήσεως

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Το αργότερο 2 μήνες πριν από το επιθυμητό
χρονικό σημείο έναρξης. Περαιτέρω πληροφορίες
και online εγγραφή
deutschlandstudium.de
studium@iik-deutschland.de

ΕΠΙΛΟΓΉ 2: ΜΌΝΟ
ΓΛΩΣΣΙΚΌ ΤΜΉΜΑ
(1 – 12 ΜΉΝΕΣ)
N Εντατικό τμήμα εκμάθησης γλώσσας
Γερμανικά ως ξένη γλώσσα:
100 ώρες μαθήματος το μήνα (προσφέρεται
και ως θερινό τμήμα)
Από 430 €
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ΥΠΌΔΕΙΞΗ
Δυνατή η έναρξη κάθε μήνα
Διάρκεια: 1 – 12 μήνες
Μεμονωμένο τμήμα 		
(το καλοκαίρι) 		
Επακόλουθο τμήμα 		
Παράδειγμα τιμής:
6 μήνες / 600 ώρες μαθημάτων

480 €
495 €
430 €
2.630 €

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

N Σύνταξη ενός προσωπικού πλάνου
σπουδών από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση έως τις αρχές των σπουδών
N Συμπεριλαμβανομένης της παροχής
συμβουλών online (μέσω Skype ή Adobe
Connect)
N Υποστήριξη και παροχή συμβουλών
κατά την αναζήτηση και αίτηση για θέση
φοίτησης
150 €

ΕΠΙΛΟΓΉ 3:
ΠΑΚΈΤΟ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ
C1 + TESTDAF ’Ή DSH
N περίπου 150 ενότητες μαθημάτων /
4 εβδομάδες
N εντατικό τμήμα Γερμανικών C1
από 480 €
N προετοιμασία για εξετάσεις
συμπεριλαμβανομένης δοκιμαστικής
εξέτασης 		
από 350 €
N εξέταση 		
από 165 €

Το ποσό επιστρέφεται κατά το κλείσιμο ενός τουλάχιστον
δίμηνου προγράμματος πριν από τις σπουδές

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

N Υποστήριξη και παροχή συμβουλών
κατά την αναζήτηση και την αίτηση για
θέση φοίτησης
N Έλεγχος εγγράφων
N Δύο προσωπικές συζητήσεις
(από 15 – 30 λεπτά)
100 €

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Άδεια για την παρακολούθηση αυτού
του προγράμματος δίνεται μόνο κατόπιν
απόδειξης ακαδημαϊκού επιπέδου B2.
Σε περίπτωση χαμηλότερου επιπέδου,
παρατείνεται αντίστοιχα η διάρκεια του
τμήματος (η τιμή τότε διαμορφώνεται
στα συν 430 € το μήνα).

ΔΙΑΜΟΝΉ

Μονόκλινο δωμάτιο σε οικογένεια που
φιλοξενεί συμμετέχοντα ή σε φοιτητική
εστία με κοινή κουζίνα/μπάνιο
4 εβδομάδες 			
450 €
6 μήνες 				
2.700 €

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον
2 μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία
εξετάσεων,
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Μη δεσμευτικές τιμές / Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2016

BLINDTEXT

INSTITUT FÜR INTERNATIONALE KOMMUNIKATION E.V.
ΣΤΟ ΝΤΊΣΕΛΝΤΟΡΦ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ
N Ξένες γλώσσες
N Διά βίου μόρφωση και μετεκπαιδεύσεις
N Εξυπηρέτηση εταιρειών
N Διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις

ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΝΤΊΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΙΙΚ DÜSSELDORF

Οδός Πάλμεν 25
40217 Ντίσελντορφ / Γερμανία
Τηλ.: +49 211 566 22-0
info@iik-duesseldorf.de
iik-duesseldorf.de
f facebook.com/iikduesseldorf
l twitter.com/iikduesseldorf
n flickr.com/photos/iik-duesseldorf

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 8 π.μ. – 19 μ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ΒΕΡΟΛΊΝΟ
ΙΙΚ berlinerID

μαθαίνω Γερμανικά
βιώνω την κουλτούρα

Οδός Άκερ 76
13355 Βερολίνο / Γερμανία
Τηλ.: +49 30 46 30 39 59
info@iik-berlinerID.de
iik-berlinerID.de
f facebook.com/berlinerID

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ.– 17 μ.μ.

ΘΑ ΧΑΡΟΎΜΕ ΝΑ ΈΧΟΥΜΕ ΝΈΑ ΣΑΣ!
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