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Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2018 

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς, 

Το ΤMS-Τεστ για Ιατρικές σπουδές αφορά μαθητές των τάξεων 11 και 12, οι οποίοι επιθυμούν να 
σπουδάσουν Ιατρική ή Οδοντιατρική στη Γερμανία. Το ΤMS είναι μια ειδική εξέταση δεξιοτήτων, που 
αξιολογεί την κατανόηση ερωτήσεων και θεμάτων στους τομείς των φυσικών επιστημών και της 
ιατρικής. Με τη βοήθεια της εξέτασης, η οποία διαιρείται σε υποερωτήματα, διαπιστώνεται σε πιο 
βαθμό ο υποψήφιος μπορεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει σωστά σύνθετες πληροφορίες, που 
παρουσιάζονται σε κείμενα μεγαλύτερης έκτασης, πίνακες ή γραφικές παραστάσεις και πόσο 
εξοικειωμένος είναι με μεγέθη, μονάδες και τύπους.  Δεν εξετάζονται ειδικές γνώσεις σε σχέση με τις 
συγκεκριμένες επιστήμες.  

Η συμμετοχή στο ΤMS είναι προαιρετική για την εισαγωγή στις προαναφερθείσες σχολές. Το 
αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής μπορεί όμως να αυξήσει τις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤMS (σε διαφορετικό βαθμό βαρύτητας, ανάλογα με τα κριτήρια 
εισαγωγής της κάθε σχολής), σύμφωνα με τον κανονισμό εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ακόμη όμως 
και αν το αποτέλεσμα του τεστ δεν είναι ικανοποιητικό, δεν υπάρχει περίπτωση αρνητικής επίπτωσης 
στις  πιθανότητες εισαγωγής του υποψηφίου, σε σύγκριση με έναν υποψήφιο που δεν συμμετείχε στο 
ΤMS. Αν δεν συμμετάσχετε στο τεστ αυτό, μπορείτε παρόλα αυτά να έχετε καλύτερη σειρά κατάταξης 
για την εισαγωγή σας από υποψηφίους που είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα στο τεστ,  αν ο βαθμός του 
Αbitur σας είναι  πολύ καλός.  

Για το ΤMS έχουν ορισθεί συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα στη Γερμανία, τα οποία μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα. Όσο νωρίτερα δηλώσετε συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να σας δεχτούν στο εξεταστικό κέντρο που επιθυμείτε.  

Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες: 

01.12.18-15.01.2019:  Περίοδος υποβολής αιτήσεων.  

21.1.2019: Τελευταία ημέρα κατάθεσης εμβάσματος στην τράπεζα (εξέταστρα: 73 €).  

11.05.2019: Ημερομηνία εξέτασης ΤMS.  

Για να μπορείτε να πάρετε μέρος στο ΤMS πρέπει να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό,τον 
οποίο θα πρέπει να ενημερώνετε τακτικά. Ανήλικοι υποψήφιοι πρέπει την ημέρα της εξέτασης να 
έχουν εγκριτικό σημείωμα από τον νόμιμο κηδεμόνα τους. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα www.tms-info.org 
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