
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
 

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ 

Σε όλα τα πανεπιστήµια της Ιταλίας υπάρχουν δίδακτρα. Είναι δύο δόσεις τον χρόνο. Η πρώτη είναι η εγγραφή 
και η δεύτερη για το δεύτερο εξάµηνο. Η εγγραφή είναι για όλους τους φοιτητές ίδια. Η δεύτερη δόση όµως 
καθορίζεται από δύο πράγµατα. Εισόδηµα και φορολογική κατάσταση και δεύτερον ο χρόνος σπουδών. Πχ αν ο 
χρόνος σπουδών είναι 4 χρόνια όταν ο φοιτητής είναι στο 5

ο
 πληρώνει παραπάνω. Αυτό κάθε χρόνο αυξάνεται. 

Όσον αφορά την µείωση λόγω χαµηλού εισοδήµατος, το κόστος διδάκτρων ποτέ δεν φτάνει να είναι δωρεάν. Τα 
δίδακτρα αποτελούνε το 10% (επίσηµα στοιχεία) των εσόδων των πανεπιστηµίων. Το κράτος δίνει περίπου το 
60% και τα υπόλοιπα προέρχονται από ιδιώτες. 
Το κόστος πάει ανάλογα µε το πανεπιστήµιο που είναι αυτόνοµα και αυτοτελή. Το µέγιστο (στοιχεία του 2002) 
εγγραφής και δεύτερης δόσης είναι 1770 ευρώ (Λοµβαρδία) και το ελάχιστο 400 ευρώ (Σαρδηνία). Φυσικά όσο 
περισσότερα χρόνια σπουδάζει κάποιος τόσο αυξάνονται αυτά. Ο µέσος όρος διδάκτρων στα Ιταλικά 
Πανεπιστήµια είναι 879 ευρώ. 
Η ετήσια αύξηση των διδάκτρων είναι περίπου στο 6 - 7%. 
Στα µεταπτυχιακά αυτά ανεβαίνουν κατακόρυφα. (µεταπτυχιακό ενός  έτους κοστίζει 2000 ευρώ). 
  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το κράτος το 2003 έδωσε 10.290 εκατοµµύρια ευρώ και οι ιδιώτες 4.700 ευρώ στα Ιταλικά Πανεπιστήµια. 
Ενδιαφέρον έχει ότι ποσοστιαία η ιδιωτική χρηµατοδότηση αυξήθηκε στην περίοδο 1994-2003. Το 
1994 χρηµατοδότησαν 1.425 και έφτασε 4.700 ευρώ το 2003. Το κράτος στην ίδια περίοδο 7.074 (το 1994) και το 
2003 10.290 ευρώ. 
  

ΣΤΕΓΑΣΗ - ΣΙΤΙΣΗ 

Σε όλη την Ιταλία υπάρχουν 31.000 θέσεις σε εστίες, που µπορεί να καλύψει το 10% των φοιτητών που 
σπουδάζουν. Οι εστίες είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστηµίου, είτε σύµπραξη πανεπιστηµίου – νοµαρχίας. Οι τιµές 
είναι κατά µέσω όρο στα 100 ευρώ το µήνα. Η σίτιση επίσης δεν είναι δωρεάν. Όλοι οι φοιτητές πληρώνουν για 
πλήρες γεύµα το κατώτερο 3 ευρώ και αυτό ανεβαίνει αναλόγως. Το ίδιο συµβαίνει και στις συγκοινωνίες. Σπάνια 
υπάρχει πάσο για µέσα µεταφοράς. 
  

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ 

Τα βιβλία δεν είναι δωρεάν. Επίσης όλα τα αναλώσιµα και τα υλικά. Οι βιβλιοθήκες έχουν 1 αντίτυπο του βιβλίου. 
Ο δανεισµός γίνεται µόνο για τον χώρο τις βιβλιοθήκης. Τα βιβλία όλα αγοράζονται. Ανάλογα µε το πανεπιστήµιο, 
την σχολή, αλλά και τον καθηγητή αυτό αλλάζει συχνά. Επίσης σε σχολές όπως η Νοµική αλλάζουν και χρονικά. 
∆ηλαδή κάθε φορά ο φοιτητής θα πρέπει να διαθέτει την τελευταία έκδοση. Το πανεπιστήµιο δεν δίνει δωρεάν 
δηλαδή ούτε τις αλλαγές που µπορεί να υπάρξουν στην ύλη ενός µαθήµατος. 
Οι τιµές ποικίλουν. Υπάρχουν βοηθήµατα που κοστίζουν από 10 ως 30 ευρώ και υπάρχουν και τα κανονικά 
συγγράµµατα που το κόστος φτάνει ως και 200 ευρώ (φαρµακευτική). Σηµειώσεις δεν δίνονται για τα µαθήµατα 
εκτός αν θελήσει κάποιος καθηγητής ή µετά από δουλειά των φοιτητών. Οι φωτοτυπίες στο Πανεπιστήµιο 
κοστίζουν ακριβά. 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Στην Ιταλία λειτουργεί από το 2001 η κατεύθυνση της Μπολόνια. ∆ιδακτικές µονάδες, κύκλοι σπουδών, αυτονοµία 
των πανεπιστηµίων κτλ. 
Οι πλειοψηφία των σχολών έχουν χωριστεί σε προπτυχιακό τριών ετών (επιπέδου ΤΕΙ), σε µεταπτυχιακό που 
καταλήγει σε πτυχίο παρόµοιο Ελληνικού ΑΕΙ, και σε 3 ετών διδακτορικό. Παράλληλα υπάρχουν µεταπτυχιακά 
που µπορείς να κάνεις είτε µετά τα 3 έτη ή και µετά τα 5 (3+2) που ονοµάζονται πρώτου και δεύτερου επιπέδου. 
Αυτά τα τελευταία αποτελούν εφήµερη κατάρτιση και όχι επιστηµονική ειδίκευση χωρίς καµία αναγνώριση στην 
πράξη. (πχ δίκαιο της πληροφορικής και της οικονοµίας) 
Τα 3ετη πτυχία αποτελούν προπτυχιακό και δεν εξασφαλίζουν εργασία στο αντικείµενο σπουδών. Όταν 
ολοκληρώσει κάποιος και τα 2ετη έχει πλήρες πτυχίο. Οι σχολές που δεν έχουν διασπαστεί είναι η ιατρική, 
φαρµακευτική, και σε µερικές σχολές (νοµική, αρχιτεκτονική) υπάρχει και κύκλος σπουδών (3+2) και ενιαίος 
τύπου 5 ετών. 
Σε γενικές γραµµές τα προγράµµατα σπουδών διασπούνται. ∆ηλαδή µαθήµατα που κάποτε ήταν ενιαία τώρα το 
µισό βρίσκεται στο προπτυχιακό στάδιο και το υπόλοιπο στο +2. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι σε κάθε σχολή  
από την προπτυχιακή περίοδο, ο φοιτητής διαλέγει κατεύθυνση. Πχ στην νοµική υπάρχουν 5 κατευθύνσεις 
(ποινική, διεθνούς δικαίου, δηµοσίου, ιδιωτικού κτλ) µε διαφορετικά µαθήµατα εξειδίκευσης. Ο φοιτητής 
διαλέγοντας πχ ποινική κατεύθυνση υποχρεούται να συνεχίσει στα +2 σε αυτή την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα 
στο πρόγραµµα σπουδών του να λείπουν σοβαρά µαθήµατα βάσης και επιστηµονικής γνώσης και να υπάρχουν 
µαθήµατα εξειδίκευσης και κατάρτισης (πχ δίκαιο πληροφορικής, κα) και όχι (οικογενειακό δίκαιο). Σε 



πολυτεχνικές σχολές φυσικά αυτό είναι ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα (πχ σε κάποια κατεύθυνση υπάρχει 
αεροδυναµική και σε άλλη όχι). Όπως όµως και να έχει όποια κατεύθυνση και να πάρεις µπορείς να ασκήσεις το 
επάγγελµα το γενικό. Η πρακτική είναι εκτός πτυχίου και η άδεια ονοµάζεται Esame di Stato. Λειτουργεί πολύ το 
stage (απλήρωτη εργασία δικαιολογηµένη ώς είδος πρακτικής) και σε πολλές σχολές είναι υποχρεωτικό για την 

απόσπαση διδακτικών µονάδων.  
Ένα στοιχείο ακόµα είναι ότι πολλοί βοηθοί καθηγητών δεν έχουν διδακτορικό δίπλωµα. 
  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Άσυλο δεν υπάρχει. Τα πανεπιστήµια είναι ανοικτά σε εταιρίες, αστυνοµία κτλ και οι φοιτητές δεν κάνουν 
πρακτικά γενικές συνελεύσεις και εκδηλώσεις στις σχολές. 
Για να κάνεις εκδήλωση χρειάζεσαι άδεια από την σχολή. Φυσικά διαδήλωση, κινητοποίηση στο πανεπιστήµιο 
απαγορεύεται.  
Οι φοιτητικές παρατάξεις είναι για κάθε σχολή αυτόνοµη. ∆εν υπάρχουν πανιταλικές παρατάξεις. Πολλές είναι 
πολιτιστικές κτλ και όχι συνδικαλιστικές. Κάµερες σε αρκετά πανεπιστήµια υπάρχουν , σε άλλα όχι. Αναλόγως µε 
απόφαση της Πρυτανείας. Οι παρατάξεις χρηµατοδοτούνται ανάλογα µε την δύναµη τους από το πανεπιστήµιο 
και έτσι είναι και υποταγµένες σε αυτό. Η κάθε παράταξη έχει ένα υπεύθυνο διορισµένο ως νόµιµο εκπρόσωπο 
της παράταξης στο πανεπιστήµιο. 
  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΑ) 

Το 12% των νέων 25 έως 34
 
ετών έχουν πτυχίο πανεπιστηµιακό (αυτά θεωρούνται και τα σκέτα 3ετή). Το 4.5% 

έχουν τελειώσει δηµοτικό, το 34% λύκειο, το 48% µεταλυκειακές σχολές (ακαδηµίες, ινστιτούτα κτλ). Το 2004 
γράφτηκαν σε πανεπιστήµιο 1.800.000 φοιτητές (60.000.000 πληθυσµός Ιταλίας). Το 20% περίπου παρατάει το 
πανεπιστήµιο. 
Πτυχίο πήρανε το 2003, 234.000 φοιτητές συνολικά. Εδώ να πούµε ότι είναι νωρίς να βγάλουµε συµπέρασµα για 
το 3+2 αλλά µια πρώτη µατιά δείχνει ότι από τους 234.000 φοιτητές που πήρανε πτυχίο, οι 164000 είναι φοιτητές 
του ενιαίου κύκλου, οι 53.000 περίπου του 3ετους και µόλις 5.000 του +2. Γενικά αν και φαίνεται µια άνοδος σε 
άλλες στατιστικές των φοιτητών που παίρνουν πτυχίο, είναι πολύ λίγο το ποσοστό που εγγράφεται στα +2 (για 
ολοκληρωµένο πτυχίο) και φυσικά τελειώνει. Είναι ακόµα νωρίς όµως. Θα χρειαστεί µια δεκαετία για να βγούνε 
γενικά στατιστικά για το πόσοι ακολουθούνε το +2. Πάντως λόγω της δυσκολίας να τελειώσει κάποιος το 3ετες 
αλλά και της προοπτικής να δουλέψει µε λίγα περισσότερα χρήµατα από ότι ένας µε απολυτήριο λυκείου πολλοί 
από ότι φαίνεται ως τώρα σταµατάνε στις υποβαθµισµένες 3ετής σπουδές. Αυτό όµως χρειάζεται ακόµα χρόνο 
για πλήρες συµπέρασµα. 
  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) 

Ενας Έλληνας φοιτητής για να µπορεί να δουλέψει στην Ελλάδα πρέπει να τελειώσει ή το 3+2 ή ενιαίο κύκλο 
σπουδών 5ετές και άνω. Σε σχολές όπως η νοµική χρειάζεται να δωθούν εξετάσεις στο ∆ΟΑΤΑΠ (∆ΙΚΑΤΣΑ) για 
την αναγνώριση του πτυχίου. Μεταγραφές από Ιταλικό Πανεπιστήµιο σε Ελληνικό έχουν καταργηθεί. Μετά την 
αναγνώριση χρειάζεται πρακτική στην Ελλάδα και εξετάσεις σε διάφορους επαγγελµατικούς συλλόγους (∆ΣΑ). Σε 
σχολές όπως φαρµακευτική µπορείς να πάρεις την άδεια στην Ιταλία µε την διαδικασία των Esame di Stato. 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

Στην ηλικία 15-19 φτάνει το ποσοστό του 34.5% 
Στην ηλικία 20-24 µε δίπλωµα κατώτερο (όχι πανεπιστηµιακό) η ανεργία είναι 25% 
Την ηλικία 25-29 (µε πανεπιστηµιακό πτυχίο) το 20%, 
Ηλικίας 30-34 µε πτυχίο το 9%. 
Πολλοί φοιτητές σπουδάζουν και δουλεύουν παράλληλα. Στην ανεργία δεν µετριέται το Part-time κ.α. Περίπου 1 
στους 3 πτυχιούχους δεν δουλεύει πάνω σε αυτό που σπούδασε. 
  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Κ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι εταιρίες έχουν µπεί κανονικά στην πανεπιστηµιακή έρευνα καθώς και στην καθηµερινή ζωή του 
πανεπιστηµίου. Ας µιλήσουν τα παραδείγµατα που είναι όµως γενική κατάσταση.  

� Το Πολυτεχνείο του Τορίνο ανήκει στον όµιλο Corep µαζί µε την FIAT που σκοπό έχει την έρευνα για την 
ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Επίσης ανήκει σε όµιλο µαζί µε την Motorola και την Telecom Italia για 
ζητήµατα τηλεφωνίας και δικτύων.  



� Η τράπεζα UNI-CREDIT BANCA δίνει στους φοιτητές πιστωτική κάρτα για ανάληψη χρηµάτων. Παράλληλα 
δίνει ως βραβείο 4000 ευρώ σε αριστούχους (40 το πολύ φοιτητές) µε την προυπόθεση να είσαι κάτοχος της 
συγκεκριµένης πιστωτικής.  

� Το Πολυτεχνείο του Τορίνο µαζί µε τον όµιλο UNICREDIT GROUP δίνει 2000 ευρώ σε φοιτητές που θα 
εκπονήσουν διπλωµατική εργασία στο θέµα "Προτάσεις για την ανανέωση των επιχειρήσεων" µε στόχο 
όπως λένε οι ίδιοι να περάσει η επιχειηµατική κουλτούρα στα πανεπιστηµία. την εργασία αυτή θα την 
παρουσιάσουν και στο συνέδριο του τοπικού Συνδέσµου Βιοµηχάνων.  

� Η FIAT µαζί µε το πολυτεχνείο Τορίνο ετοίµασαν το πρόγραµµα ROAD SCHOOL µε στόχο όπως λένε την 
οδική παιδεία των φοιτητών. Για να συµµετέχουν οι φοιτητές χρησιµοποιούν ως εργαλείο τις διδακτικές 
µονάδες (3 διδακτικές µονάδες).  

� Στην χηµερινή φοιτητική Ολυµπιάδα του Τορίνο όσοι φοιτητές γινότανε εθελοντές πέρνανε 5 πιστωτικές 
µονάδες για το πτυχίο τους. Την φοιτητική Ολυµπιάδα την χρηµατοδότησαν µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.  

� Το Πολυτεχνείο του Τορίνο δίνει κάθε χρόνο λίστα µε τους πτυχιούχους στις επιχειρήσεις που οι τελευταίες 
τους προσλαµβάνουν µε συµβάσεις το πολύ 6 µηνών. 

� Με νόµο του κράτους 266/2005 φορολογούν τους πολίτες από το 5/1000 του µισθού τους για την 
χρηµατοδότηση της έρευνας. Το κάθε Πανεπιστήµιο κάνει διαφήµιση για να χρηµατοδοτήσουν το 
συγκεκριµένο. 

� Το πανεπιστήµιο του Καµερίνο σε συµφωνία µε την τράπεζα της Ανκόνα δίνουν δάνειο στους άριστους 
φοιτητές που φυσικά πρέπει µετά να ξεχρεώσουν. 

� Πολλά Πανεπιστήµια για να κάνουν έρευνα θα πρέπει να υποστηρίζονται από εταιρίες σύµφωνα µε το 
Ιταλικό κράτος. 

� Το Πανεπιστήµιο της Γένοβα ζητάει από εταιρίες να χρηµατοδοτήσουν ως και 60% των υποτροφίων στους 
φοιτητές που κάνουν έρευνα. 

� Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας: "Κράτος, Πανεπιστήµια, Ερευνητικοί φορείς και εταιρίες να 
συνεργάζονται για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ιταλικής οικονοµίας..." 

 


