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Σπουδές Ιατρικής στη Γερμανία 
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Σπουδές Ιατρικής 
■ Γενικές πληροφορίες 
■ Προϋποθέσεις 
■ Κριτήρια σχολών 
■ Αίτηση 
■ Δικαιολογητικά 



Γενικές πληροφορίες  

 35 κρατικές σχολές, 2 ιδιωτικές σχολές   
(Universität Witten-Herdecke/                                           Medizinische 
Hochschule Brandenburg) 

 Τίτλος σπουδών: Staatsexamen/           
State examination 

 Διάρκεια σπουδών: 12 - 13 εξάμηνα  

 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα:  
Χειμερινό (έναρξη τον Οκτώβριο)  
και εαρινό (έναρξη τον Απρίλιο) 

 
  

 

 



 1386 Heidelberg 

 1388 Köln 

 1402 Würzburg 

 1409 Leipzig 

 1419 Rostock 

 1456 Greifswald 

 1457 Freiburg 

 1472 München 

 1473 Trier 

 1477 Tübingen 

 1502 Wittenberg (πλέον: Halle-
Wittenberg) 

 1506 Frankfurt/Oder 

 

Μεσαιωνικά πανεπιστήμια με σχολές Ιατρικής 



Ιδιωτικές σχολές – Universität Witten/Herdecke  

 42 θέσεις – περ. 1000 αιτήσεις 
 Προϋποθέσεις:  letter of motivation, Απολυτήριο Λυκείου + Πανελλήνιες, 

προσωπικότητα  

Όσοι προεπιλεχτούν θα λάβουν πρόσκληση για την «το σεμινάριο επιλογής/ 
Auswahlseminar» στο πανεπιστήμιο  

 Διάρκεια και τίτλος σπουδών: 12 - 13 εξάμηνα/ Staatsexamen  

 Αιτήσεις 15/02 για το χειμερινό εξάμηνο, 15/07 για το εαρινό!  

 Κόστος: 51.780 Ευρώ/ 858,- (μηνιαία δόση) ή 14% του μισθού για 10 έτη  

 Περαιτέρω πληροφορίες  www.uni-wh.de 

 
  

 

 



Ιδιωτικές σχολές –  Medizinische Hochschule Brandenburg 
 

 48 θέσεις   
 Προϋποθέσεις: letter of motivation, Απολυτήριο Λυκείου + Πανελλήνιες/ πρακτική 

άσκηση (6 μήνες) ή επαγγελματική εκπαίδευση σε παραϊατρικά επαγγέλματα, 
προσωπικότητα.  
Όσοι προεπιλεχτούν θα λάβουν πρόσκληση για την «το σεμινάριο επιλογής/ 

Auswahlseminar» στο πανεπιστήμιο  
 Διάρκεια και τίτλος σπουδών: 12 - 13 εξάμηνα/ Staatsexamen  

 Αιτήσεις μόνο για το εαρινό εξάμηνο από 01.08.2017 έως 05.09.2017 και στις 
04.10.2017 

 Κόστος: 115.000 Ευρώ 
Ορισμένα νοσοκομεία του κρατιδίου αναλαμβάνουν τα έξοδα ύψους 80.000 Ευρώ 

εφόσον πραγματοποιηθεί η ειδικότητα σε ένα από τα νοσοκομεία. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να εξοφληθούν οι 35.000 Ευρώ κατά τη διάρκεια των σπουδών.  

 Περαιτέρω πληροφορίες www.mhb-fontane.de/medizin_studieren.html 

 
  

 

 



             Δομή των σπουδών Ιατρικής 

1ο «προκλινικό» σκέλος σπουδών: Vorklinik   

 1ο  σκέλος κρατικής εξέτασης (1. Staatsexamen) 

 
 
 
 
12 
11 
10 
  9 
  8 
  7 
  6 
  5 
 
 
 
  4 
  3 
  2 
  1 

2ο «κλινικό» σκέλος σπουδών: Klinik 
Famulatur 
/πρακτική  
  4 μήνες 

                  Έτος πρακτικής (Praktisches Jahr)  

2ο σκέλος κρατικής εξέτασης (2. Staatsexamen) 

εξάμ. 

3ο σκέλος κρατικής εξέτασης (3. Staatsexamen) 

 Approbation 

Άδεια Ασκήσεως του επαγγέλματος 
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Προϋποθέσεις… 
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 Βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (Hochschulzugangsberechtigung/ 
Higher Education Entrance Qualification) 

 Πανελλήνιες. Υπολογίζεται ο Μ.Ο. των 
πανελλαδικών εξετάσεων και όχι του 
Απολυτηρίου   

 Abitur  

 IB (International Baccalaureate Diploma) 
Περαιτέρω πληροφορίες: 
http://www.daad.gr/imperia/md/content/inf
ormationszentren/icathen/ib_anerkennung
-auf-englisch.pdf   

 Υψηλός Μ.Ο.  

 

Προϋποθέσεις 

 Επάρκεια γλώσσας. Τα εξής 
πιστοποιητικά αναγνωρίζονται 
(εξαιρέσεις βλ. επόμενη διαφάνεια).  

TestDaF 4 
DSH 2 
ΚΜΚ ΙΙ 
C2  
Telc C1/ Ηοchschule  

 Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών 
δεν υπάρχουν. Το πιστοποιητικό 
απαιτείται αποκλειστικά για την 
εγγραφή στο πανεπιστήμιο και δεν 
υποβάλλεται με την αίτηση. Εφόσον 
δεν προσκομηθεί το πιστοποιητικό 
«χάνεται» η θέση.  

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



 

 Τα εξής ιδρύματα απαιτούν χαμηλότερο ή υψηλότερο επίπεδο στη γλώσσα.  

 U Bonn (C1) 

 U Frankfurt (C1) 

 U Lübeck (C1) 

 U Hamburg (C1) - όχι παλιότερο από 3 έτη 

 Τα εξής ιδρύματα απαιτούν υψηλότερο επίπεδο στη γλώσσα.  

 U Magdeburg  (TestDaF 19 points/ δηλ. 5 -5-5-4) ή DSH 3 

 U Greifswald (TestDaF 5, δηλ. 5 -5-5-5) ή DSH 3 

Προσοχή:  

Χωρίς την επάρκεια γλώσσας ο υποψήφιος «χάνει» τη θέση και καλείται να υποβάλλει εκ 
νέου αίτηση και να διεκδικήσει εκ νέου θέση.  

 

 

Επάρκεια γλώσσας (εξαιρέσεις)  

Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



 

 Αίτηση:  

 Online μέσω της υπηρεσίας 
Hochschulstart www.hochschulstart.de 
(πολίτες της Ε.Ε.) 

 Απευθείας προς τα πανεπιστήμια ή μέσω 
uni-assist οι πολίτες με υπηκοότητα εκτός 
Ε.Ε.  

 Ημερομηνίες υποβολής και 
ταχυδρόμησης της online αίτησης  

 Έως 15/07 για το χειμερινό εξάμηνο 
(έναρξη τον Οκτώβριο). Όσοι έδωσαν 
Πανελλήνιες το προηγούμενο έτος/ τα 
προηγούμενα έτη έως 31/05   

 Έως 15/01 για το εαρινό εξάμηνο (έναρξη 
τον Απρίλιο)  

 Ταχυδρόμηση της αίτησης και των 
δικαιολογητικών έως 31/07 για το 
χειμερινό και έως  15/01 για το εαρινό 
εξάμηνο  

Αίτηση και δικαιολογητικά   

 

 Βασικά Δικαιολογητικά  

 Αίτηση: Εκτυπωμένη και εγγεγραμμένη  

 Απολυτήριο Λυκείου + Βεβαίωση 
Γενικού Βαθμού Πρόσβασης: :  
Επικυρωμένα αντίγραφα (π.χ. ΚΕΠ) και 
επίσημη μετάφραση στα Γερμανικά 
(Μεταφραστικό Τμήμα του Υπ.Εξ. ή 
αναγνωρισμένο μεταφραστικό γραφείο. Η 
σφραγίδα της Χάγης απαιτείται από το 
Υπ.Εξ. για τη μετάφραση) 

 Abitur ή IB: Επικυρωμένο αντίγραφο 

 

 

 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL
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Μεγάλος ανταγωνισμός: 
Κλειστός αριθμός εισακτέων 
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                                   θέσεις                   αιτήσεις                                         

Αναλογία αιτήσεων/ θέσεων από πολίτες της Γερμανίας 
και υπόλοιπης Ε.Ε. (χειμερινό εξάμηνο 2016/17)  
 



Αναλογία αριθμός αιτήσεων/ θέσεων  

14 



Περιορισμός των εισακτέων, διανομή των θέσεων  
 

Abiturbestenquote 
20% των θέσεων  

για τους αριστούχους.  
Επιλογή βάση βαθμού  

  
 

Auswahlquote der  
Hochschulen (AdH) 
60% των θέσεων 
eπιλογή από τα παν/μία 
βάση βαθμού και περαιτέρω  
κριτηρίων  

Wartezeitquote  
20% των θέσεων για  

αιτούντες που «περιμένουν» .  
Επιλογή βάση χρόνου  

αναμονής , βαθμού,  
κοινωνικών κριτηρίων 
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 Όλες οι βάσεις για όλες τις κατηγορίες του WS 2016/17 εδώ 
https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/media/zv/nc/wise2016_17/nc_zv_ws16.pdf 
 



Γενικός βαθμός πρόσβασης (GR) 

16 

Abitur (D) 

Αντιστοιχία της γερμανικής προς την ελληνική βαθμολογία 



 

 Οι σχολές διαθέτουν το 20 % των θέσεων τους για τους αριστούχους.  

 Αρίστευση απαιτεί τον εξής Μ.Ο. (WS 2016/17) 

 Πανελλήνιες 20 – 19,7 

 Abitur 1,0 – 1,1 

 IB 45 – 42  

 Η επιλογή γίνεται σε πρώτη φάση αποκλειστικά βάση της βαθμολογίας και σε δεύτερη 
φάση υπολογίζεται η σειρά προτίμησης.  

 Επιλογή έως 6 σχολές  

 

 

Abiturbestenquote - αρίστευση   

Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



Βάσεις  WS 2016/17 
(Abiturbestenquote) 

 
Πηγή: https://zv.hochschulstart.de/index.php?id=1064 
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Αναλογία αιτήσεις/ θέσεις -
Abiturbestenquote 
WS 2016/17 
Πηγή:   https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/media/zv/nc/wise2016_17/bew_zv_ws16_17.pdf 
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Abiturbestenquote:  

Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



 

 Απαιτούμενος βαθμός: Πανελλήνιες 19,0 - Abitur 1,3 - IB 40 

 Η επιλογή γίνεται βάση βαθμού, αλλά αρκετά πανεπιστήμια δίνουν «bonus» όταν οι αιτούντες 
πληρούν κάποια επιπλέον κριτήρια:  

 Καλά αποτελέσματα στα test ΤΜS ή HAM-NaΤ   

 Επαγγελματική εκπαίδευση σε παραϊατρικά επαγγέλματα   

 πτυχίο σε παρεμφερείς κλάδους (π.χ. νοσηλευτική, φυσιοθεραπεία) εφόσον υπάρχει 
επίσημη ισοτιμία με επαγγελματική εκπαίδευση από αρμόδια αρχή της Γερμανίας  

 Καλοί βαθμοί σε μαθήματα κατεύθυνσης του Απολυτηρίου  

 Συνέντευξη  

 Εθελοντική εργασία  

 Στρατιωτική θητεία  

 Πρακτική άσκηση (μόνο το πανεπιστήμιο του Ulm)  

 Για τα κριτήρια των σχολών εδώ για το WS 2017/18 
https://zv.hochschulstart.de/index.php?id=1881  

 

 

 

 

 

Auswahlquote der Hochschulen (AdH) – Ποσοστό επιλογής 
βάση βαθμού και περαιτέρω κριτηρίων  

Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



«Dienst» για Έλληνες πολίτες (στρατιωτική θητεία/ 
εθελοντική εργασία)   

 τα προγράμματα  Weltwärts και  Kulturweit (για τουλάχιστον 6 
μήνες)  

 Συμμετοχή σε αναπτυξιακό πρόγραμμα σε αναπτυσσόμενη χώρα 
για τουλάχιστον 2 έτη (Entwicklungshelfer)  

 Περαιτέρω πληροφορίες:  
https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/media/zv/downloads/sonderdr
ucke/S06.pdf 

 

  

 

 

 

  

 

 



ΗΑΜ-ΝaT 

 Ποια πανεπιστήμια;  
 Berlin-Charite (1,5) , Hamburg (1,9), Magdeburg (1,9). Σε παρένθεση Μ.Ο. βαθμολογίας των 

αιτήσεων που έλαβαν θέση μετά από πολύ καλά αποτελέσματα στο τεστ HAM-NaT 

 Multiple-Choice-Test με 80 ερωτήσεις στη Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία και Φυσική 
 
 Πότε και πού;  

Κάθε Αύγουστο για το χειμερινό εξάμηνο και Φεβρουάριο για το εαρινό εξάμηνο σε μια από τις 
τρεις πόλεις. Επόμενο HAM-NaT στις 11.08.2017  
Η πρόσκληση για συμμετοχή αποστέλλεται από τα ιδρύματα αποκλειστικά μέσω e-mail! Όποιος 
δεν δηλώσει στην αίτηση e-mail δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο HAM-NaT.  

 
 Πόσες ευκαιρίες και κόστος; 

 Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική   
 Δυνατότητα βελτίωσης βαθμού ανάλογα με τη σχολή  
 Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του τεστ δεν είναι θετικό, δεν προωθείται προς τις σχολές.  
 Κόστος δωρεάν 

Περαιτέρω  πληροφορίες  https://www.rbz-
koeln.de/sites/rbz_koelnDE/myzms/ifbm/content/e5106/e5577/FAQ_zum_HA
MNat.pdf 
 

 online δοκιμαστικό test www.uke.uni-hamburg.de/studienbewerber  
 

 
 

 



TMS  (Test für medizinische Studiengänge)  

 Ποια πανεπιστήμια;  
 Bochum, Erlangen-Nürnberg, Frankfurt a.M., Freiburg, Gießen, Göttingen, Halle 

(Saale), Heidelberg, Heidelberg/Mannheim, Kiel, Köln, Leipzig, Lübeck, Mainz, Marburg, 
München, Oldenburg, Regensburg, Tübingen, Ulm, Würzburg  

 Πότε και πού;  
• Επόμενη εξέταση 6/05/2017 σε διάφορα εξεταστικά κέντρα στη Γερμανία (αιτήσεις 

αποκλειστικά online από 1/12/2016 έως 15/01/2017). Αίτηση οnline www.tms-info.org    
 Πόσες ευκαιρίες και κόστος; 

 Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά υπάρχει η δυνατότητα μόνο μιας 
προσπάθειας.  

 Δυνατότητα βελτίωσης βαθμού ανάλογα με τη σχολή  
 Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του τεστ δεν είναι θετικό, δεν προωθείται προς τις 

σχολές.  
 Κόστος 73,- Euro. 

 Περαιτέρω  πληροφορίες www.tms-info.org 
 Προετοιμασία www.tms-info.org/index.php?ID=vorbereitung_auf_den_test 
 http://www.tms-info.org/fileadmin/pdf/informationsbroschuere_tms.pdf 

 

 



Παράδειγμα: U Frankfurt (51% M.O. / 49% TMS) 
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Βάσεις WS 2016/17 
(Auswahlquote der Hochschulen) 

 
Πηγή:  https://zv.hochschulstart.de/index.php?id=1064 
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Αναλογία αιτήσεις/ θέσεις WS 2016/17 
 
Πηγή:   https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/media/zv/nc/wise2016_17/bew_zv_ws16_17.pdf 
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 Κάθε εξάμηνο επιλέγει η υπηρεσία Hochschulstart το 20% των αιτούντων οι 
οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για την κατηγορία αυτή βάση των εξαμήνων που 
έχουν περάσει από την ολοκλήρωση των εξετάσεων που επιτρέπουν την 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (για την περίπτωση της Ελλάδας: 
ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων)  

 Ο χρόνος αναμονής υπολογίζεται κάθε εξάμηνο εκ νέου βάση του χρόνο 
αναμονής των αιτούντων. Εφόσον περισσότεροι αιτούντες έχουν ίδιο χρόνο 
αναμονής γίνεται η επιλογή βάση βαθμού και άλλων κριτηρίων. 

 Κοινωνικά κριτήρια (έγγαμος; Γονέας;  

 Κατοικία στην πόλη προτίμησης 

 Σειρά προτίμησης στην αίτηση 

 Επιλογή έως 6 σχολές  

 Το WS 2016/17 εξασφάλισαν θέσει αιτούντες που τελείωσαν το Λύκειο της 
χώρας τους πριν  7 έτη  

 

 

 

 

Wartezeitquote – ποσοστό χρόνου αναμονής  

Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



Αναλογία αιτήσεις/ θέσεις WS 2016/17 
 
Πηγή:   https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/media/zv/nc/wise2016_17/bew_zv_ws16_17.pdf 
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Περαιτέρω ερωτήσεις;  

 Διαβάστε τα FAQs (στα Γερμανικά) 
https://zv.hochschulstart.de/index.php?id=
16 

 Επικοινωνήστε τηλεφωνικός με 
εκπροσώπους της υπηρεσίας 
Hochschulstart.de στο 0049- 180 7 12 24 
48 ή μέσω e-mail 
gruppe21@hochschulstart.de 

 Εγχειρίδιο  με όλες της χρήσιμες 
πληροφορίες  
https://zv.hochschulstart.de/fileadmin/medi
a/zv/epaper/17-18_2/mobile/index.html  

Vorführender
Präsentationsnotizen
OPTIONAL



Σημαντικές ερωτήσεις  

 Με ποια προσόντα ανταγωνίζομαι; 

 Συνήθως μόνο με Μ.Ο. των Πανελλαδικών  

 Τι μπορώ να κάνω αν δεν έχω το απαιτούμενο βαθμό;  

 Δίνω τεστ HAMNaT ή TMS (καλυτέρευση βαθμό έως 49 % περ.) 

Ενδεχόμενος (μικρό σχετικά bonus):  

 Επαγγελματική εκπαίδευση σε παραϊατρικά επαγγέλματα στη Γερμανία 
(www.arbeitsagentur.de) ή Ελλάδα (μόνο εφόσον θεωρείται ισότιμη με 
επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία www.recognition-in-germany.de)  

 Σπουδές στην Ελλάδα σε παραϊατρικά επαγγέλματα (προϋπόθεση κι εδώ 
ισοτιμία ως επαγγελματική εκπαίδευση από Γερμανία)   

 Αναμονή περίπου 7 έτη 

 

 

 Ποιες σχολές και με ποια σειρά προτεραιότητας να επιλέξω;   

 



1. παράδειγμα: Berlin Charité (1710) 

 Σειρά προτίμησης: 1 σειρά 
 

 Ο μέσος όρος βαθμολογίας 

 Αποτελέσματα HAM-NaT 

 Βαθμοί μαθημάτων κατεύθυνσης  

 Επαγγελματική εκπαίδευση   

 196 θέσεις – 2.444 αιτήσεις 

 

 

 

 



2. παράδειγμα: U Saarland (1948) 

 Ο μέσος όρος βαθμολογίας 

 275 θέσεις  

 1η  σειρά 360 αιτήσεις  

 2η σειρά 967 αιτήσεις 

 3η σειρά 3.129 αιτήσεις  

 
 

 

 

 



3. παράδειγμα: Halle-Wittenberg (1502) 

 Σειρά προτίμησης: 1-3 σειρά  

 Ο μέσος όρος βαθμολογίας 

 Βαθμοί μαθημάτων κατεύθυνσης 

 215 θέσεις 

 1η θέση  206 αιτήσεις  

 2η σειρά 1.346 αιτήσεις 

 3η σειρά 4.145 αιτήσεις  

 
 

 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
1817 aus zwei Universitäten entstanden ist. Die ältere wurde 1502 unter dem Namen Leucorea in Wittenberg gegründet, die jüngere als „Friedrichs-Universität“ (benannt nach dem Landesherrn) 1694 in Halle.



4. παράδειγμα: Freiburg (1457) 

 Σειρά προτίμησης: 1-2 θέση 

 Ο μέσος όρος βαθμολογίας 

 Επαγγελματική εκπαίδευση 

 Αποτελέσματα τεστ TMS  

 198 θέσεις  

       1η θέση 811 αιτήσεις 

  2η θέση 6.293 αιτήσεις 
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Δίδακτρα, κόστος ζωής, 
εύρεση κατοικίας, παροχές 
των πανεπιστημίων: 

©
 H

an
s-

Jo
ac

hi
m

 Z
yl

la
 



 

• Φοίτηση άνευ διδάκτρων (υπάρχουν 
εξαιρέσεις)  

• Εξαμηνιαία συνεισφορά σε κάθε 
πανεπιστήμιο (100 - 360 €) 

• Το κόστος ζωής κυμαίνεται μεταξύ  
700 και 1100 € μηνιαίως 

 

Δίδακτρα και κόστος ζωής  



• Φοιτητικές εστίες  
αρμόδια αρχή: φοιτητική  υπηρεσία – 
„Studentenwerk”  
ενοίκιο από 160 έως 300 Ευρώ 
www.study-in.de                   

• Ιδιωτική ενοικιαζόμενη κατοικία 
εύρεση: εφημερίδες– διαδίκτυο – πίνακες 
ανακοινώσεων στα πανεπιστήμια – 
international offices                 
www.study-in.de  

• Συλλογική στέγαση – 
„Wohngemeinschaft“ / „WG“ 
εύρεση: πίνακες ανακοινώσεων – 
εφημερίδες – διαδίκτυο, π.χ.: 
www.wg-gesucht.de 
www.zwischenmiete.de 

 

Εύρεση κατοικίας 



• Κέντρα αθλητικών δραστηριοτήτων  

• Σπουδαστήριο ξένων γλωσσών  

• Γραφείο διασύνδεσης  

• Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης    

• Ειδικά προγράμματα για αλλοδαπούς φοιτητές 

• Ημέρες ενημέρωσης 

• Γραφείο για θέματα/ενημέρωση των 
αλλοδαπών φοιτητών 
 
 

Παροχές του πανεπιστημίου 



www.funding-guide.de 
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Ευχαριστώ για 
την προσοχή σας 

www.daad.gr 
© Michael Jordan 
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