Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Aachen TH .......................... www.rwth-aachen.de
Berlin (Charité).................... www.charite.de
Bochum................................. www.ruhr-uni-bochum.de
Bonn....................................... www.uni-bonn.de
Dresden (TU)....................... www.tu-dresden.de
Düsseldorf ........................... www.uni-duesseldorf.de
Duisburg-Essen ................. www.uni-due.de
Erlangen-Nürnberg............ www.uni-erlangen.de
Frankfurt a.M....................... www.uni-frankfurt.de
Freiburg................................. www.uni-freiburg.de
Gießen.................................... www.uni-giessen.de
Göttingen.............................. www.uni-goettingen.de
Greifswald............................. www.uni-greifswald.de
Halle-Wittenberg................ www.uni-halle.de
Hamburg............................... www.uni-hamburg.de
Hannover ............................. www.mh-hannover.de

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Witten-Herdecke

(medizinische Hochschule)
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Heidelberg............................ www.uni-heidelberg.de
Heidelberg-Mannheim........ www.ma.uni-heidelberg.de
Jena........................................ www.uni-jena.de
Kiel........................................... www.uni-kiel.de
Köln......................................... www.uni-koeln.de
Leipzig.................................... www.uni-leipzig.de
Lübeck................................... www.uni-luebeck.de
Magdeburg.......................... www.uni-magdeburg.de
Mainz...................................... www.uni-mainz.de
Marburg................................. www.uni-marburg.de
München............................... www.lmu.de
Münster................................. www.uni-muenster.de
Regensburg.......................... www.uni-regensburg.de
Rostock.................................. www.uni-rostock.de
Saarbrücken......................... www.uni-saarland.de
Tübingen............................... www.uni-tuebingen.de
Ulm.......................................... www.uni-ulm.de
Würzburg.............................. www.uni-wuerzburg.de

c/o Goethe-Institut Athen

Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Witten-Herdecke δέχεται απευθείας
αιτήσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.
www.uni-wh.de
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Σχολές Ιατρικής

Study in Germany
Ιστοσελίδα για νέους που θέλουν να ενημερωθούν για τις σπουδές
και για τη ζωή στη Γερμανία.
www.study-in.de

Ομήρου 14-16, 106 72 Αθήνα

Σπουδές Ιατρικής
στη Γερμανία

Τηλ.: 210 3608171
daad@athen.goethe.org

03/2012 - 3.000
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Σχολές Ιατρικής
Σχολές Ιατρικής οι οποίες δέχονται αιτήσεις και για το εαρινό εξάμηνο

www.daad.gr

Συγκεκριμένα διανέμονται οι θέσεις βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Στη Γερμανία η Ιατρική είναι περιζήτητος κλάδος σπουδών. Οι σχολές
δέχονται περισσότερες αιτήσεις σε σχέση με τις θέσεις που διαθέτουν
και για τον λόγο αυτό υπόκεινται σε ειδικό κανονισμό για περιορισμό
του αριθμού εισακτέων (Numerus Clausus) μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής. Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός.
Ως πολίτες της Ε.Ε. οι αιτούντες από την Ελλάδα ανταγωνίζονται για τις
θέσεις αυτές με τους Γερμανούς καθώς και με τους υπόλοιπους υποψήφιους από όλη την Ε.Ε.

•	Για το 20% των θέσεων καθοριστικό κριτήριο είναι η αρίστευση η
οποία προκύπτει από τον γενικό βαθμό πρόσβασης. Η επιλογή των
υποψηφίων γίνεται από την υπηρεσία Hochschulstart.

Ποσοστό αρίστευσης (Abiturbestenquote)

Ποσοστό περιόδου αναμονής (Wartezeitquote)
•	Για το επόμενο 20% των θέσεων υπολογίζεται ο χρόνος αναμονής
μετά από τις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή ο αριθμός των εξαμήνων που πέρασαν μετά την υποβολή αίτησης χωρίς να έχει προσφερθεί θέση σπουδών. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν
κάθε εξάμηνο εκ νέου αίτηση (χρόνος αναμονής έως και 6 χρόνια).
Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο στην
Ελλάδα.

Μόνο υποψήφιοι φοιτητές με πολύ καλές επιδόσεις και επιπλέον πολύ
καλές γνώσεις της Γερμανικής σε επίπεδο TestDaF 4, C2, DSH ή
ΚΜΚ II έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν θέση σε μια από τις 34
σχολές Ιατρικής. Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών στον κλάδο αυτό
δεν υπάρχουν. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική επάρκεια παρέχει η ιστοσελίδα μας www.daad.gr

Διαδικασία επιλογής των σχολών ιατρικής
(Auswahlverfahren der Hochschulen)

Οι αιτούντες οφείλουν να έχουν επιλέξει τη θετική κατεύθυνση και
να έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας υπολογίζεται από το
εαρινό εξάμηνο 2013 αποκλειστικά ο βαθμός πρόσβασης.

•	Για το υπολειπόμενο 60% των θέσεων, λαμβάνεται υπόψη από
τις σχολές κυρίως ο βαθμός πρόσβασης συν επιπλέον κριτήρια
όπως η προηγηθείσα σειρά επιλογής της εκάστοτε σχολής από
τον υποψήφιο (Ortspräferenz), το αποτέλεσμα μιας ενδεχόμενης
συνέντευξης με τον υποψήφιο, ή ύπαρξη άλλου πτυχίου σε
παρεμφερείς κατευθύνσεις του κλάδου (π.χ. παραϊατρικά επαγγέλματα) κλπ.
Η επιλογή γίνεται από τα ίδια πανεπιστήμια.
Στην περίπτωση ορισμένων σχολών ο υποψήφιος έχει την επιπλέον δυνατότητα να λάβει μέρος σε μια γραπτή εξέταση
(Medizinertest) η οποία αφορά γνώσεις που άπτονται της ιατρικής επιστήμης με στόχο την καλυτέρευση του μέσου όρου βαθμολογίας.
	Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εγκαίρως (από 1
Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου) αίτηση συμμετοχής μέσω της
ιστοσελίδας www.tms-info.org

Βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η επιλογή
των υποψήφιων φοιτητών;
Λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων (χειμερινό εξάμηνο 2011/12: 44.053
αιτούντες/8.753 θέσεις) αναλαμβάνει η υπηρεσία «Hochschulstart» για
λογαριασμό των πανεπιστημίων την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και
τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Επίσης, είναι αρμόδια για την επιλογή
υποψηφίων για το 40% των θέσεων οι οποίες προορίζονται για τους
«αριστούχους» και τους «αναμένοντες». Οι υπόλοιπες αιτήσεις προωθούνται προς τις σχολές ιατρικής οι οποίες επιλέγουν υποψήφιους για
το 60% των θέσεων.

Για κάθε προαναφερθέντα τρόπο κατανομής των θέσεων ο υποψήφιος
μπορεί να δηλώνει στην αίτησή του 6 σχολές κατά σειρά προτίμησης.
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Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγω τις σχολές;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των 6 σχολών αποτελεί
ο υπολογισμός των πιθανοτήτων αποδοχής. Αυτό προϋποθέτει την
πολύ καλή μελέτη των κριτηρίων των σχολών καθώς και του αριθμού των θέσεων που διαθέτουν σε αναλογία με τον αριθμό αιτήσεων που δέχονται κάθε εξάμηνο. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Hochschulstart.
Όσο περισσότερες αιτήσεις δέχεται μια σχολή τόσο μεγαλύτερος
είναι ο ανταγωνισμός και τόσο πιο αυστηρά είναι και τα κριτήρια
επιλογής της.
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Ποιες γενικές προϋποθέσεις
πρέπει να πληρώ;

Υποβολή αιτήσεων, προθεσμίες, 		
δικαιολογητικά
Υποψήφιοι που έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτος (Neuabiturienten) υποβάλλουν την αίτηση αρχικά online
μέσω της ιστοσελίδας www.hochschulstart.de έως τις 15 Ιουλίου
(για το χειμερινό εξάμηνο). Η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση
ταχυδρομείται κατόπιν προς τη διεύθυνση της υπηρεσίας
Hochschulstart έως 31 Ιουλίου (δεν ισχύει η σφραγίδα αποστολής)
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•	Απολυτήριο Λυκείου
•	Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων
Απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα και επιπλέον επίσημη μετάφραση
στη Γερμανική.

Προσοχή:
•	Για τους υποψήφιους που έλαβαν μέρος σε πανελλαδικές εξετάσεις
παρελθόντων ετών (Altabiturienten), η αίτηση πρέπει να γίνει
online και να ταχυδρομηθεί μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
έως τις 31 Μαΐου για το χειμερινό και έως τις 15 Ιανουαρίου για
το θερινό εξάμηνο.
•	Μόνο σε περίπτωση αποδοχής από μια σχολή, καλείται ο υποψήφιος
να προσκομίσει για την επίσημη εγγραφή το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν έχει το πιστοποιητικό, χάνεται η
θέση.
•	Απόφοιτοι Λυκείου με υπηκοότητα από χώρα εκτός Ε.Ε. υποβάλλουν τις αιτήσεις απευθείας προς τα εκάστοτε πανεπιστήμια τα
οποία παρέχουν πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις
πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει αποδειχθεί ανακριβής λόγω
τροποποίησης. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν
μέσω της ιστοσελίδας www.hochschulstart.de

