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Όσα πρέπει
να γνωρίζεις για
το Μεταπτυχιακό
που σου ταιριάζει!



2 ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Η εταιρεία Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, με εξειδίκευση 15 χρόνια 
και πλέον στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορεί να σας 
βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο μεταπτυχιακό τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο Εξωτερικό.

 Στο ερώτημα "ποιες σχολές, ποια μεταπτυχιακά και ποιοι 
τομείς της αγοράς εργασίας" θα έχουν ζήτηση τα επόμενα χρό-
νια, η επιστημονική ομάδα της Orientum, μέσα από αναλύσεις 
ερευνών αλλά και με τη συνεργασία εταιρειών που ασχολού-
νται με την κίνηση του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά ερ-
γασίας, έχει αποτυπώσει 9 τομείς που αναμένεται να προσφέ-
ρουν αρκετές θέσεις τα επόμενα χρόνια στην αγορά εργασίας:
1. Τουρισμός
2. Γεωργία - Τρόφιμα
3. Βιομηχανία - Μεταποίηση
4. Ναυτιλία
5.  Ψηφιακή Τεχνολογία και Επικοινωνίες - Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο 

6. Ενέργεια – «Πράσινη» Τεχνολογία – Περιβάλλον 
7.  Υγεία – Φροντίδα Ανθρώπου – Βιοτεχνολογία – Νανοτε-

χνολογία 
8. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες – Logistics 
9.  Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού (ανηλίκων κι ενη-

λίκων)

 Το βασικό ζητούμενο για τους αποφοίτους διαφόρων 
σχολών (π.χ. Νομικής, Εκπαιδευτικών Σχολών, Ψυχολογίας, 
Θετικών Επιστήμων, Πληροφορικής, Γεωπονίας, Μηχανι-
κών, Υγείας, Παραϊατρικών Σχολών, Οικονομίας και Διοίκη-
σης), είναι πως θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς, ή και 
άλλους τομείς, στην αγορά εργασίας.

 Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι «Συνδυάζοντας το 
πρώτο πτυχίο με το κατάλληλο μεταπτυχιακό», ώστε να δη-
μιουργηθούν «Εναλλακτικές Καριέρες» για κάθε υποψήφιο. 

 Το μεταπτυχιακό επομένως, όπως περιγράφεται παρα-
κάτω, είναι το μέσο για να σχεδιάσει ο κάθε απόφοιτος το 
επαγγελματικό του μονοπάτι (career path) και να συνδέσει 
το πρώτο του πτυχίο με την αγορά εργασίας!

•  Επιλέξτε τον τομέα εργασίας που θέλετε να εργαστείτε
•  Συνδυάστε το 1ο πτυχίο σας με μεταπτυχιακό σε άλλο το-

μέα
•  Δημιουργείστε ένα «έξυπνο» βιογραφικό 
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Ένας απόφοιτος Φυσικής, 
με το κατάλληλο μεταπτυχιακό, 

μπορεί να απασχοληθεί 
στον Τομέα του Τουρισμού;

Ένας Μηχανικός, 
με το κατάλληλο μεταπτυχιακό, 
θα μπορούσε να απορροφηθεί 

ως στέλεχος εταιριών
τηλεπικοινωνιών

Οι απόφοιτοι Ψυχολογίας, 
με την κατάλληλη εξειδίκευση, 

μπορούν να απορροφηθούν 
στον τομέα Ανθρωπίνων Πόρων

κι Εργατικού Δυναμικού
στις επιχειρήσεις;

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

Τμήματα Ψυχολογίας 
Οι απόφοιτοι Ψυχολογίας,  με την κατάλληλη εξειδίκευση,  μπορούν 

να απορροφηθούν  στον τομέα Ανθρωπίνων Πόρων κι Εργατικού 
Δυναμικού στις επιχειρήσεις;

1. Τουρισμός
2. Υγεία / Φροντίδα Ανθρώπων 
3. Εκπαίδευση 
4. Υπηρεσίες / ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
5. Υπηρεσίες / ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
6. Υπηρεσίες / ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
7. Δημόσιοι Οργανισμοί / ΜΚΟ

1. Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
2. Κλινική Ψυχολογία 
3. Σχολική Ψυχολογία / Παιδοψυχολογία
4. Επικοινωνία και ΜΜΕ 
5. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προ-

σανατολισμός 
6. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
7. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική 

Αγωγή



4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τι Μεταπτυχιακό
θα κάνω;

• Σχετικό αντικείμενο με το πρώτο πτυχίο
•  Διαφορετικό αντικείμενο από το πρώτο πτυχίο για αλλα-

γή σταδιοδρομίας
•  Επιλογή αντικειμένου σε πιο εφαρμοσμένες σπουδές
•  MSc, MA, MPhil, Med, MRes, LLM, MBA, Phd
 

Που θα κάνω
το μεταπτυχιακό μου;

•  Ελλάδα / Εξωτερικό / Κύπρος
•  Στο πανεπιστήμιο του 1ου μου πτυχίου / σε άλλο πανε-

πιστήμιο
•  Στην πόλη που μένω / σε άλλη πόλη
•  Σε μεγάλη πόλη / σε επαρχιακή πόλη

Πότε θα κάνω
το μεταπτυχιακό μου;

•  Αμέσως μετά το πτυχίο 
•  Μετά από σύντομη εργασιακή εμπειρία (1-2 χρόνια)
•  Πριν ή μετά το στρατό (για τους άνδρες) 

Πόση διάρκεια
θα έχει το μεταπτυχιακό;

•  Full time
•  Part time
•  1 χρόνο / 18 μήνες / 2 χρόνια 

Τι κόστος
θα έχει το μεταπτυχιακό;

•  Με / χωρίς δίδακτρα
•  Κόστος Διαμονής
•  Υποτροφίες 
•  Φοιτητικά δάνεια
•  Όριο οικονομικού κόστους για κάθε φοιτητή

Πόσο «καλό»
είναι το μεταπτυχιακό;

•  Αξιολογήσεις πανεπιστημίων 
•  Rankings
•  Rankings ανά επιστημονικό αντικείμενο 

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να 
με δεχτούν στο μεταπτυχιακό;

•  Πτυχίο ξένης γλώσσας (GMAT / GRE / TOEFL / IELTS)
•  Βαθμός πτυχίου
•  Εργασιακή προϋπηρεσία 
•  CV/Personal Statement

Τι πρέπει να προσέξω στο συγκεκριμένο 
μεταπτυχιακό;

•  Αντικείμενο σπουδών/Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακού
• Γεωγραφική περιοχή
•  Οικονομικά Στοιχεία 
•  Διάρκεια Σπουδών 
•  Μέθοδοι Διδασκαλίας και Αξιολόγησης
•  Φήμη και Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Τίτλου
•  Ποιότητα της Έρευνας
•  Εγκαταστάσεις
•  Δημογραφικά Στοιχεία 
•  Προφίλ Αποφοίτων
•  Προφίλ Καθηγητών
•  Πιστοποιήσεις / Επαγγελματικοί Τίτλοι
• Αναγνωρισμένες Συνεργασίες
•  Credits/ECTS: European Credits Transfer System

Υποτροφίες

•  Υποτροφίες από τα Πανεπιστήμια (FULL/PARTIAL)
•  Υποτροφίες από το Υπουργείο Παιδείας (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ)
•  Υποτροφίες από Ιδιωτικούς Φορείς (ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ-ΩΝΑ-

ΣΕΙΟ, ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΛΑΤΣΗΣ κ.λπ)
•  Υποτροφίες από Δημόσιους Φορείς (ΙΚΥ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ)
•  Υποτροφίες από Πρεσβείες της κάθε χώρας (Vrika Γαλ-

λία/Fullbright Αμερική)

Ενδεικτικές Ιστοσελίδες για Υποτροφίες:
•  www.Scholarshipportal.eu.prospects.ac.uk
• www.grantfinder.nl 
• www.iic.gr
•  www.ekep.gr/english/education/ypotrofies_dimosioi1.asp
•  www.iky.gr/
•  www.bodossaki-foundation.gr/





















5TIPS ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αιτήσεων:

•  Συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων (on-line, μέσω τα-
χυδρομείου, κ.λπ.)

•  Πτυχίο ξένης γλώσσας (GMAT / GRE / TOEFL / IELTS κ.λπ.)
•  Συστατικές επιστολές (2-3 επιστολές ακαδημαϊκές ή από 

εργοδότη)

•  Βιογραφικό Σημείωμα - CV
•  Αυτοπεριγραφική Έκθεση - Personal statement / Letter 

of intent
•  Μεταφράσεις επίσημων εγγράφων και Σφραγίδα Χάγης 

(apostille)
•  Portfolio
•  Συνέντευξη επιλογής (όπου απαιτείται)

Σημείωση: Η αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement) όπως και το βιογραφικό σας είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση! 
Προσωπικά βιώματα και στοιχεία που σας χαρακτηρίζουν και σας κάνουν να ξεχωρίζετε, πρέπει να αποτυπωθούν από εσάς 
τους ίδιους!

•  Βασικές Σπουδές
•  Εργασιακή Εμπειρία (εθελοντισμός, πρακτική άσκη-

ση, εργασία διαφορετική από το βασικό αντικείμενο 
σπουδών)

•  Αριστεία-Υποτροφίες-Βραβεία
•  Δημοσιεύσεις-Συνέδρια, Ημερίδες, Προγράμματα 

Επιμόρφωσης, Πιστοποιήσεις
•  Summer Schools, ERASMUS
•  Μέλη Συλλόγων, Αθλήματα, Μουσική, Χορός
•  Εργασίες, Μελέτες, Έρευνες 
• Διπλωματική Εργασία
•  Ξένες Γλώσσες
•  Δια Βίου Μάθηση, Επιμορφώσεις, Σεμινάρια
•  Έκταση max 2 σελίδες

ΕΠΙΛΟΓΗ 
•  Επιλέγω το 

αντικείμενο του 
μεταπτυχιακού μου 

• Επιλέγω την
• χώρα – πόλη
•  Ενημερώνομαι για 

τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
•  Βρίσκω τα 5-7 

συγκεκριμένα 
μεταπτυχιακά που 
με ενδιαφέρουν

•  Συγκεντρώνω τα 
δικαιολογητικά

•  Ξεκινάω μαθήματα 
για πτυχίο ξένης 
γλώσσας (GRE/
GMAT/TOEFL/IELTS)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
•  Συμπλήρωση και 

υποβολή αιτήσεων
•  Επισύναψη επί-

σημων εγγράφων 
μεταφρασμένα

•  Αναζητώ  
υποτροφίες

•  CV-Personal 
Statement

• Συνέντευξη

1 με 2 έτη ανάλογα
με το Πρόγραμμα 

Εργασίες, 
Αξιολογήσεις, 

Εξετάσεις 

Αναγνώριση από 
ΔΟΑΤΑΠ

Ένταξη στην αγορά 
εργασίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - CV

•  Γιατί επιλέγω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό;
•  Πώς θα συνδυάσω τις τωρινές μου σπουδές με το 

αντικείμενο σπουδών του μεταπτυχιακού;
•  Πώς θα αξιοποιήσω τις γνώσεις μου από το μετα-

πτυχιακό στο μέλλον;
•  Γιατί αποτελώ τον κατάλληλο υποψήφιο για το συ-

γκεκριμένο μεταπτυχιακό και το Πανεπιστήμιο;

tips!
•  Εξαιρετικά σημαντικό!
•  Πρωτότυπο και μοναδικό!
•  Άριστη έκφραση γραπτού λόγου
•  Δεν αντιγράφουμε από το διαδίκτυο
•  Έκταση max 2 σελίδες

PERSONAL STATEMENT

1 έτος 6 μήνες 1 μήνας
Παρακολούθηση

ΠΜΣ
Ολοκλήρωση 

ΠΜΣ 
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•  Conversion Course: Πρόκειται για εντατικά μεταπτυχι-
ακά προγράμματα που επιτρέπουν σε πτυχιούχους να 
αλλάξουν σταδιοδρομία σε διαφορετικό κλάδο που  το 
πρώτο τους πτυχίο δεν καλύπτει (π.χ. ψυχολογία, νομική, 
πληροφορική κ.ά)

•  Η αποπληρωμή του δανείου για τη Μεγάλη Βρετανία γί-
νεται μετά την ολοκλήρωση το μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος και μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει ετήσιο εισόδημα 
πάνω από 21.000£ . Η μηνιαία δόση αποπληρωμής δι-
αμορφώνεται στο 6% του ποσού που είναι πάνω από το 
όριο των 21.000£

•  Οι κατατάξεις των πανεπιστημίων (Rankings) είναι ένα ερ-
γαλείο που θα βοηθήσει στην τελική σας απόφαση για την 
επιλογή του κατάλληλου Μεταπτυχιακού. Συμβουλευτείτε 
τις ιστοσελίδες με τις αξιολογήσεις των πανεπιστημίων 
αφού, έχετε βρει τα μεταπτυχιακά που σας ενδιαφέρουν. 
Rankings υπάρχουν πολλά και το κάθε ένα έχει διαφορε-
τικά κριτήρια, για αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ως 
προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους.

•  Η εθελοντική εργασία, η πρακτική άσκηση ή η οποια-
δήποτε τύπου εργασιακή εμπειρία, αποτελεί σημαντικό 
θετικό πρόσημο για την εισαγωγή ενός υποψηφίου σε 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό.

•  Οι συστατικές επιστολές παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επιλογή του υποψηφίου σε ένα μεταπτυχιακό. Απαιτείται 

μεγάλη προσοχή σε ποιον καθηγητή απευθυνόμαστε και 
πόσο σίγουροι είμαστε ότι θα  γράψει μια πολύ καλή συ-
στατική επιστολή!

•  Η Σφραγίδα της Χάγης (apostille) αποτελεί υποχρεωτική 
επικύρωση για όλα τα δημόσια έγγραφα (αναλυτική βαθ-
μολογία, πτυχίο, απολυτήριο λυκείου κ.λπ.) που θέλετε 
να αποστείλετε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και χο-
ρηγείται από τις εκάστοτε περιφέρειες.

•  H διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην αναγνώριση του τον ΔΟΑΤΑΠ! Συνήθως τα 
προγράμματα που διαρκούν λιγότερο  από 12 μήνες δεν 
οδηγούν σε αναγνωρισμένα  μεταπτυχιακά διπλώματα.

•  Σημαντικό ρόλο για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 
πόσες πιστωτικές μονάδες έχει (CREDITS- ECTS) σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα σπουδών του.

•  Στην Ευρώπη υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμμα-
τα που συμπεριλαμβάνουν έμμισθη πρακτική εργασία 
(internship), στο πρόγραμμα σπουδών τους  και μπορεί 
να καλύψει όλα τα έξοδα του μεταπτυχιακού, όπως δίδα-
κτρα και διαμονή!

•  Είναι πολύ σημαντικό για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
να έχει διπλωματική εργασία, στο πρόγραμμα σπουδών 
του, αλλιώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην αναγνω-
ριστεί ως Master!

TIPS ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ποια είναι τα επιμέρους σημεία που πρέπει να προσέξουμε για την επιλογή 
ενός μεταπτυχιακού;
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

 Ποσοστό Σχετικότητας Μεταπτυχιακός Τίτλος Ονομασία Τμήματος Πανεπιστήμιο
 98.20% Μ.Π.Σ. στη Διοίκηση και Οικονομία με Οικονομικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
  κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων  Επιστημών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
 98.20% Διοίκηση και Διαχείριση Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
  Τεχνικών Έργων  Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
 98.20% Διοίκηση Επιχειρήσεων Μηχανολόγων Εθνικό Μετσόβειο
  Athens MBA (part time)  Μηχανικών Αθήνας Πολυτεχνείο
 98.20% Διοικητική των Επιχειρήσεων Διοικητικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο
  (International MBA) και Τεχνολογίας Αθήνας Αθηνών

Ποσοστό Σχετικότητας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΝΑΚΑΣ Academic Fields 

 Ποσοστό Σχετικότητας Subject Academic Field 
 95.68% Mechanical engineering Engineering
 94.24% Lard and property (real estate) management Business Studies
 94.24% Logistics, Purchasing, Transport Business Studies
 93.16% Hospitality, Leisure, Sport, Recreation and Tourism Business Studies

Το τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon Masters είναι 
ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στην χώρα 
μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελ-
λήνων φοιτητών. Στο Horizon Masters εμφανίζεται αναλυτικά, με 
αντίστοιχο ποσοστό, η σχετικότητα των επαγγελματικών ενδιαφε-
ρόντων του ατόμου με όλα τα ελληνικά Μεταπτυχιακά και με τα 74 
ακαδημαϊκά πεδία σπουδών στο εξωτερικό.

Το Profiler, Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας, είναι το πρώ-
το τεστ προσωπικότητας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στην 
ελληνική γλώσσα και σχεδιάστηκε για να μετρά τις πέντε βασικές 
διαστάσεις της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε 
παραγόντων (Big - Five). To Profiler μετρά συνολικά 30 χαρακτη-
ριστικά προσωπικότητας (Κοινωνικότητα, Αυτοπεποίθηση, Ενερ-
γητικότητα, Θετικά Συναισθήματα, Άγχος, Φαντασία, Φιλοδοξία, 
Αυτοπειθαρχία, κ.ά.) τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή 
συμπεριφορά του ατόμου και βοηθούν στη συσχέτιση του με συγκε-
κριμένες θέσεις εργασίας. 

Το Motivator, Τεστ Εργασιακών Αξιών και Κινήτρων αποσαφηνίζει 
τα χαρακτηριστικά του ατόμου που θεωρεί σημαντικά για την εργα-
σία του προκειμένου να είναι ικανοποιημένο (π.χ. επαφή με ανθρώ-
πους, οικονομικές απολαβές, δημιουργικότητα, κ.ά.). Το τεστ μετρά 
συνολικά 30 Εργασιακές Αξίες - Κίνητρα και αποτελεί συμπλήρωμα 
του HORIZON (τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων) καθώς βοηθά 
το άτομο να καταλήξει στις πλέον κατάλληλες για αυτό εκπαιδευτι-
κές-επαγγελματικές αποφάσεις. 

ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πως επηρεάζουν τα ενδιαφέροντα, η προσωπικότητα και τα εργασιακά κίνητρα 
την επιλογή μεταπτυχιακού;



8 Ατομικό Πρόγραμμα για την Επιλογή 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Εξωτερικό

Θέλετε να κάνετε Μεταπτυχιακό στο εξωτερικό; Η Orientum μπορεί να σας 
βοηθήσει στην κατάλληλη επιλογή. 

 Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό αποτελεί 
μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, η οποία 
απευθύνεται σε όλους τους απόφοιτους Πανεπιστημιακών 
και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων τόσο της Ελλάδας όσο και 
του εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν είτε να εξειδικευ-
τούν στον τομέα του βασικού τους πτυχίου, είτε και να αλ-
λάξουν τομέα, σε επίπεδο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης. Οι 
σύμβουλοί μας, μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις, 
αλλά και με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, που 
συνδυάζουν τα ακαδημαϊκά πεδία με τα επαγγελματικά 
ενδιαφέροντα, βοηθούν τους υποψηφίους στην κατάλλη-
λη και επιτυχημένη επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος Σπουδών. Στην Ατομική Συμβουλευτική δίνεται έμ-
φαση στο να αποκτήσουν οι υποψήφιοι ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που 

παρέχονται από τα Πανεπιστήμια, τα κριτήρια επιλογής 
των υποψηφίων, τον τρόπο επιλογής, αλλά και άλλα χρή-
σιμα στοιχεία.

Σημείωση: Το πρόγραμμα αφορά μόνο σε αγγλόφωνα μετα-
πτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 
Στόχος του προγράμματος είναι:
•  Η εύρεση του καλύτερου δυνατού συνδυασμού πρώτου 

πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχέση με τις 
σπουδές, τους στόχους, την αγορά εργασίας και τα ενδια-
φέροντα του υποψηφίου.

Η διαδικασία διεξαγωγής του Προγράμματος για Επιλογή 
Μεταπτυχιακού στο Εξωτερικό αποτελείται από τέσσερα 
στάδια:
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 Στο πλαίσιο του Προγράμματος αποσαφηνίζονται τα ακό-
λουθα θέματα:

•  Πόσο θα κοστίσουν τα δίδακτρα και τα έξοδα διαμο-
νής μου;

•  Πώς είναι να σπουδάζεις και να ζεις σε μια χώρα του 
εξωτερικού;

•  Τι πιθανότητες υποτροφιών υπάρχουν;
• Τι επιλογές στέγασης έχω;
•  Τι προγράμματα προσφέρονται στο αντικείμενο των ενδι-

αφερόντων μου;
•  Ποια είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια στο αντικείμενο 

που θέλω να σπουδάσω;
•  Τι πρέπει να γράψω στην Έκθεση Προσωπικού Ενδιαφέ-

ροντος (Personal Statement);

•  Τι επίπεδο γνώσης της γλώσσας του κάθε προγράμματος 
πρέπει να έχω;

•  Τι μαθήματα / προγράμματα μπορώ να παρακολουθήσω 
ώστε να βελτιώσω το επίπεδο της ξένης γλώσσας που 
χρειάζεται (π.χ. αγγλικά);

•  Τι τεστ Γλώσσας (π.χ. αγγλικής) πρέπει να περάσω και με 
ποιους βαθμούς, ώστε να μου προσφερθεί μια θέση στο 
πανεπιστήμιο;

•  Θα χρειαστεί να παρακολουθήσω πρόγραμμα προσαρ-
μογής (Foundation Course);

•  Αναγνωρίζονται τα προσόντα μου από ένα Πανεπιστήμιο 
του εξωτερικού;

•  Θα αναγνωρίζονται στην Ελλάδα τα προσόντα που θα 
αποκτήσω σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού;

Διαρκεί 1 ώρα και περιλαμβάνει τη συμπλήρω-
ση των On-line test Profiler, Horizon Masters 
και Motivator για την εύρεση των προσωπικών 
επαγγελματικών ενδιαφερόντων σε συνδυασμό 
με τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα

Διαρκεί 1 ώρα και περιλαμβάνει ατομική συνέ-
ντευξη για συλλογή των απαραίτητων πληρο-
φοριών από τον υποψήφιο, καθώς και ανάλυση 
των ψυχομετρικών εργαλείων που συμπλήρω-
σε στο ΣΤΑΔΙΟ 1.

Προετοιμασία παρουσίασης των σχετικών μετα-
πτυχιακών με τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου 
(υποστηρικτική εργασία).

Διαρκεί 2 ώρες και περιλαμβάνει αναλυτική πα-
ρουσίαση-συζήτηση για τα διαθέσιμα Μεταπτυ-
χιακά προγράμματα, τις προσφερόμενες υπο-
τροφίες , τον τρόπο ζωής και τη διαμονή στην 
χώρα του εξωτερικού.

Στάδιο 1

Στάδιο 3

Στάδιο 2

Στάδιο 4







ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Προετοιμασία των απαραίτη-
των εγγράφων (CV, Personal 
Statement, κ.ά.) (υποστηρικτική 
εργασία)

Στάδιο 5

ΜΕΡΟΣ Β
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ΙΤΑΛΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 600-1.400€ ανά έτος στα κρατικά 
πανεπιστήμια. Υψηλό κόστος στα ιδιωτικά.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 700-1.000€ ανάλογα την 
πόλη. Ο βορράς έχει υψηλότερο κόστος 
από το νότο.
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ (€) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 75 Πανεπιστήμια Ιδιω-
τικά και Κρατικά / Politechnio di Milano, 
University of Molano, Bocconi
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ιταλικά

ΚΥΠΡΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000-10.000€ το συνολικό 
κόστος.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 800-1.000€ (λίγο υψηλό-
τερο σε σχέση με την Ελλάδα)
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ (€) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 3 δημόσια και 5 
ιδιωτικά/Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Παν. 
Κύπρου (αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών)
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000 €
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 800-1.200€ μηνιαίως. 
Υψηλό κόστος.
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ (€) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 14 ερευνητικά πανεπι-
στήμια και 41 Εφαρμοσμένων Επιστη-
μών, Delf University of Amsterdam, 
Utrecht University 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ολλανδικά

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.165€-7.165€ το χρόνο.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 17.000€ το χρόνο και 
άνω. Οι ξένοι φοιτητές μπορούν να ερ-
γάζονται έως και 15 ώρες την εβδομάδα 
ενώ σπουδάζουν. Φοιτητικά δάνεια από 
την ελβετική πρεσβεία.
VISA: Απαιτείται
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ (€) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 12 Δημόσια και 9 
Εφαρμοσμένων Επιστημών ETH Zurich, 
EPFL Lausanne
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Γαλλική, γερμανική, 
ιταλική, ρομανσική γλώσσα

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Δημόσια: 500-1.100€ ανά 
έτος. Ιδιωτικά: 5.000-12.000€ ανά έτος.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 900-1.100€ ανάλογα την πόλη.
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ (€) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 70 πανεπιστήμια εκ 
των οποίων τα 14 ιδιωτικά (Μαδρίτη, 
Βαρκελώνη, Βαλένθια)
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ισπανικά

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΔΑΝΙΑ, 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 800-1.200€,
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 800-1.200€ (υψηλό 
κόστος ζωής).
ΝΟΜΙΣΜΑ: Κορώνα Σουηδίας(SEK),Νορ-
βηγίας, Δανίας, Φιλανδία-ΕΥΡΩ (€) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: Δημόσια/HELSINKI, 
University of Gothenburg, Aalborg, Aarhus 
(αυστηρά χρονοδιαγράμματα στις αιτήσεις)
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Σουηδικά, Φλαμαν-
δικά, Γερμανικά, Νορβηγικά

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6.000€ – 20.000€, ανά έτος. 
Χαμηλότερο κόστος στην Ουαλία και 
Σκωτία. Δυνατότητα φοιτητικού δανείου 
με ευνοϊκές συνθήκες.
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 700€ – 1.000€, το μήνα. 
Υψηλό κόστος.
ΝΟΜΙΣΜΑ: Αγγλική λίρα (£) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΑ LSE, CITY, 
CAMBRIDGE, UNIVERSITY OF LONDON, 
UNIVERSITY OF EDINBURG, SWANSEA, 
UCL, OXFORD
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά

ΓΑΛΛΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Χαμηλά δίδακτρα στα δημό-
σια - υψηλά δίδακτρα στα ιδιωτικά
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 800€ (επαρχία) – 1.100€ 
(Παρίσι) Υψηλό κόστος.
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ (€) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 88 πανεπιστήμια Δημό-
σια και ιδιωτικά / Les Grandes Ecoles
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Γαλλικά

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: 600-1.100€, ανάλογα με 
την πόλη (ακριβά ενοίκια).
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ (€) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: 360 κρατικά ή επίσημα 
αναγνωρισμένα ιδρύματα (υψηλό επίπε-
δο σπουδών)
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ: Γερμανική (σε πολλά 
αγγλόφωνα προγράμματα απαιτείται η 
βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας)
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ:
 Παπαδά 2 & Μεσογείων, Τ.Κ. 115 25
Αθήνα, Σταθµός ΜΕΤΡΟ «ΚΑΤΕΧΑΚΗ»

 210 6778777   |    210 6774444

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
 25ης Μαρτίου 37, Τ.Κ. 54 645

Θεσσαλονίκη
 2310 868478

 info@orientum.gr   |    www.orientum.gr
 Facebook.com/orientum

 instagram.com/orientum.gr


