
www.daad.gr

Ενημέρωση σε προσωπικό επίπεδο 
Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD ενημερώνει σε 
προσωπικό επίπεδο για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία. Η 
ιστοσελίδα του παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές 
για Έλληνες ενδιαφερόμενους. 
www.daad.gr

Χρήσιμες ιστοσελίδες 
YG- Young Germany. Career, education and style guide

Η ιστοσελίδα αυτή είναι must για όσους θέλουν να αποκτήσουν 
μια εικόνα για την σύγχρονη Γερμανία και να ενημερωθούν για 
θέματα που αφορούν τη νεολαία, όπως σπουδές, καριέρα, 
events αλλά και για την καθημερινή ζωή στη Γερμανία. 
www.young-germany.de

Θέλω να μάθω Γερμανικά τώρα!

Επισκεφτείτε το παρακάτω site και ενημερωθείτε εγκαίρως για 
την ευρύτατη προσφορά προγραμμάτων από εγγυημένα 
γλωσσικά κέντρα και ινστιτούτα. 
www.learn-german.de 

Το καλύτερο πανεπιστήμιο για μένα

Εάν θέλετε να μάθετε ποια σχολή αρχιτεκτονικής ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες σας τότε μπορείτε να συμβουλευτείτε 
την αξιολόγηση της εφημερίδας DIE ZEIT στο διαδίκτυο. 
www.zeit.de/studium/architektur 

Το Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών της DAAD δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιες από τις πληροφορίες 
αποδειχθούν ελλιπείς ή ανακριβείς. 

 

Σπουδές
Αρχιτεκτονικής
στη Γερμανία

DAAD – Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών 
c/o Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16, 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 3608171
daad@athen.goethe.org
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Σχολές Αρχιτεκτονικής 
σε ΑΕΙ της Γερμανίας

  TH Aachen  ..........................................www.rwth-aachen.de 

    TU Berlin  .............................................www.tu-berlin.de 

    ●  UdK Berlin ............................................www.udk-berlin.de

  TU Braunschweig  .............................www.tu-braunschweig.de 

  TU Cottbus  .........................................www.tu-cottbus.de

 TU Darmstadt  ....................................www.tu-darmstadt.de

 TU Dortmund  .....................................www.tu-dortmund.de 

 TU Dresden  ........................................www.tu-dresden.de

   s U Hafen City Hamburg  ....................www.hcu-hamburg.de

 U Hannover  ........................................www.uni-hannover.de 

 TU Kaiserslautern  ..............................www.tu-kaiserslautern.de 

 Karlsruher Institut für Technologie  ....www.kit.edu 

 U Kassel  ...............................................www.uni-kassel.de 

    ● TU München  ......................................www.tum.de 

 U Siegen  .............................................www.uni-siegen.de 

    ● U Stuttgart  ..........................................www.uni-stuttgart.de 

s ● Akademie Stuttgart  ..........................www.abk-stuttgart.de 

 U Weimar  ............................................www.uni-weimar.de 

 U Wuppertal ........................................www.uni-wuppertal.de 

s  Προϋποθέτει ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης πριν την εγγραφή στη σχολή

●   Προϋποθέτει μαζί με την αίτηση κατάθεση φακέλου σχεδίων (portfolio)
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Γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι φοιτητές από την Ελλάδα που επιθυμούν να 
σπουδάσουν αρχιτεκτονική στη Γερμανία θα πρέπει να έχουν 
επιλέξει, όπως και στην Ελλάδα, την ανάλογη κατεύθυνση. 
Οφείλουν να προσκομίζουν το Απολυτήριο Λυκείου (με 
βαθμούς πάνω από τη βάση στα μαθήματα κατεύθυνσης) και τη 
βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Δεν 
είναι αναγκαίο για τον ενδιαφερόμενο να έχει εισαχθεί σε κάποια 
σχολή ελληνικού πανεπιστημίου. Είναι όμως απαραίτητο να έχει 
αποκτήσει μια καλή βαθμολογία στα μαθήματα κατεύθυνσης.

Σε περίπτωση αποδοχής τους από μια σχολή, οι υποψήφιοι 
καλούνται να προσκομίσουν για την εγγραφή τους ένα από τα εξής 
αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: 

•  TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache). Πρόκειται για μια 
τυποποιημένη εξέταση για σπουδές στη Γερμανία, η οποία 
διεξάγεται και στην Ελλάδα και αναγνωρίζεται από όλα τα 
πανεπιστήμια της Γερμανίας. Πληροφορίες για δήλωση 
συμμετοχής στο τεστ παρέχει η ιστοσελίδα www.testdaf.de  
(Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων γνωστοποιούνται περίπου 8 εβδομάδες μετά την 
εξέταση). 

•  DSH (Εξέταση Γερμανικών για την Εισαγωγή Αλλοδαπών 
Υποψηφίων σε γερμανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 
Οι εξετάσεις DSH μπορούν να επαναληφθούν μόνο μια φορά και 
διενεργούνται από τα ίδια τα πανεπιστήμια, τα οποία ορίζουν και 
τις σχετικές ημερομηνίες περίπου ένα μήνα πριν την έναρξη 
κάθε εξαμήνου. 

•  C2 του Goethe-Institut. 

•  Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 
- Zweite Stufe     
(Πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας δεύτερης βαθμίδας του 
Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού των κρατιδίων της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας).

Επιπλέον κριτήρια επιλογής 
Ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι ο μέσος όρος βαθμολο-
γίας των μαθημάτων κατεύθυνσης του Απολυτηρίου. Αρκε-
τές σχολές θέτουν επιπλέον κριτήρια, όπως συμμετοχή σε εισαγω-
γικές εξετάσεις (Eignungsfeststellungsprüfung), συνέντευξη με 
τον υποψήφιο, κατάθεση φακέλου σχεδίων (portfolio), επαγγελμα-
τικές εμπειρίες στα πλαίσια μιας πρακτικής άσκησης συνήθως σε 
οικοδομικό εργοτάξιο. Τυχόν επαγγελματικές εμπειρίες πριν τις 
σπουδές μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής.

Τι πρέπει να γνωρίζω; 

Οι σπουδές αρχιτεκτονικής στη Γερμανία απολαμβάνουν 
ανέκαθεν μια ιδιαίτερη θέση στις προτιμήσεις των ελλήνων 
φοιτητών. Αυτό οφείλεται τόσο στις υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας στην εκπαίδευση, που της έχουν προσδώσει ένα 
διεθνές γόητρο, όσο και στην πλειάδα των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων που προσφέρουν σπουδές σε αυτό τον τομέα.

Σπουδές αρχιτεκτονικής μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στη 
Γερμανία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Universitäten, 
Technische Universitäten και Universitäten/Akademien der 
Künste) και σε ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(Fachhochschulen ή Hochschulen), τόσο σε προπτυχιακό όσο 
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πολυτεχνεία, με την έννοια που 
συναντώνται στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν στη Γερμανία. Το 
παρόν φυλλάδιο προορίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωση 
όσων ενδιαφέρονται για σπουδές σε ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της Γερμανίας.

Μετά τη διακήρυξη της Μπολόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
δομή των σπουδών στη Γερμανία έχει διαμορφωθεί σε δύο 
κύκλους σπουδών, έναν προπτυχιακό με τουλάχιστον τριετή 
διάρκεια (Bachelor) και έναν μεταπτυχιακό, ο οποίος έχει 
συνήθως διετή διάρκεια (Master).

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα. Το χειμερινό 
αρχίζει τον Οκτώβριο, το δε εαρινό αρχίζει τον Απρίλιο. Στις 
περισσότερες σχολές αρχιτεκτονικής τα μαθήματα αρχίζουν το 
χειμερινό εξάμηνο.  

Το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα εξασφαλίζει στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα μεγάλη αυτονομία στην επιλογή των 
φοιτητών, κάτι που συνεπάγεται την ύπαρξη διαφορετικών 
προϋποθέσεων για την εισαγωγή σε μια σχολή αρχιτεκτονικής. 

Προθεσμίες 
και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι απευθύνουν τις αιτήσεις τους προς 
τα πανεπιστήμια της επιλογής τους. Οι αιτήσεις πρέπει να 
αποσταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται 
στην ιστοσελίδα του εκάστοτε πανεπιστημίου. Κάποιες σχολές 
δέχονται τις αιτήσεις μέσω της υπηρεσίας uni-assist. Στην 
περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με αυτή την υπηρεσία, 
αυτό αναγράφετε στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων καθώς 
και στην ιστοσελίδα www.uni-assist.de η οποία παρέχει 
πληροφορίες και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. 
Οι αιτήσεις οφείλουν να κατατεθούν έως 15 Ιουλίου για το 
χειμερινό και έως 15 Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο του κάθε 
έτους.

Μια αίτηση συμπεριλαμβάνει συνήθως 
τα εξής δικαιολογητικά: 

•  Αίτηση προς την σχολή ή προς την υπηρεσία uni-assist.  
Οι αιτήσεις μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες των 
πανεπιστημίων.  

•  Απολυτήριο Λυκείου και βεβαίωση συμμετοχής στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαιτείται επίσημη μετάφραση 
των εγγράφων στα Γερμανικά από το μεταφραστικό τμήμα 
του υπουργείου εξωτερικών ή - σε περίπτωση που ο 
ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοικος Αθηνών - από μια 
αρμόδια και αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος αρχή. 

• Βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας, εφόσον υπάρχει.

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν εγκαίρως από 
τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων για τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής και να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερες σχολές 
για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής. 
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