
    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2021-2022

 

WWW.UTWENTE.NL/EN

Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε (University of Twente) είναι ένα νέο, ερευνητικό και επιχειρηματικό 

πανεπιστήμιο, με αποδεδειγμένη υπεροχή στις νέες τεχνολογίες και στην επίδρασή τους στην κοινωνία 

και την ανθρωπότητα. Το πανεπιστήμιο αναπτύσσει τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον: 

τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT), βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία. Οι ερευνητές μας 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου σε αυτούς τους τομείς. Το Πανεπιστήμιο του 

Τβέντε είναι μοναδικό στο να καταρρίπτει τα όρια μεταξύ των επιστημονικών πεδίων.

Διασύνδεση των τεχνολογιών: τότε είναι που συμβαίνουν 
σημαντικές και ενδιαφέρουσες καινοτομίες. Τα βασικά πεδία 
έρευνας του Πανεπιστημίου του Τβέντε συμπεριλαμβάνουν 
τη νανοτεχνολογία, τη βιοϊατρική τεχνολογία, τον τομέα ICT, 
τις βιώσιμες μορφές ενέργειας και τη διακυβέρνηση. Δεν 
προσεγγίζουμε τις νέες τεχνολογίες σε απομόνωση από τις 
άλλες, αλλά σε συσχέτιση με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, 
τις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες διαχείρισης, 
συνδυάζοντας έτσι την υψηλή τεχνολογία με την ανθρώπινη 
προσέγγιση.

Ως ένα μοντέρνο, επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, το 
Πανεπιστήμιο του Τβέντε είναι γνωστό για την τεχνική του 
ικανότητα να στηρίζει τη βιομηχανία και το εμπόριο, όπως 
επίσης και τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Το 
UT προωθεί την καινοτομία στην αγορά εργασίας με 
περισσότερες από 1000 spin-off εταιρείες. Ο αριθμός αυτός 
είναι πολύ μεγάλος αν συγκριθεί με άλλα πανεπιστήμια σε 
όλο τον κόσμο. 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μαθητές 11133

Διεθνείς Φοιτητές 3255

Προ-μεταπτυχιακοί Φοιτητές 458

Απόφοιτοι 51000

Προπτυχιακοί Φοιτητές 6201

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 4474

Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μέσω του UT 1000+

Το ελκυστικό κάμπους, χτισμένο πάνω σε μια κρατική έκταση λίγο μόλις 
έξω από την πόλη του Enschede, παρέχει ένα ακαδημαϊκό, κοινωνικό και 
ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι φοιτητές γίνονται γρήγορα ενεργά 
μέλη μιας ακμάζουσας κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε 
διαθέτει εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας για διδασκαλία και 
έρευνα, μία εξαιρετική βιβλιοθήκη, ένα μεγάλο φάσμα αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ένα ιατρικό κέντρο, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ένα 
ξενοδοχείο, χώρους προσευχής και πολλά ακόμα.
Η τελειότητα είναι σημαντική για εμάς. Για ιδιαίτερα ταλαντούχους 
φοιτητές με έντονα ενδιαφέροντα και κίνητρα προσφέρουμε ειδικά 
προγράμματα Honours BSc και MSc (για περισσότερες πληροφορίες, 
δείτε: www.utwente.nl/honours).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ 
ΤΒΕΝΤΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ;
Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε (UT) είναι ένα φημισμένο, και σε υψηλή 
κατάταξη, πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής και της Ολλανδικής 
ακαδημαϊκής κοινότητας. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Times Higher Education Rankings (THE) 2020 201-250

QS World University Rankings 2021 197

Most entrepreneurial university in the Netherlands: 4th time

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει περίπου 20 προπτυχιακά και πάνω από 37 
μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία διδάσκονται στα αγγλικά, στον 
τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και της τεχνολογίας και των 
επιστημών μηχανικών. Για την ολοκληρωμένη λίστα των προγραμμάτων, 
επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο www.utwente.nl/en ή ρίξτε μια 
ματιά στο γενικό φυλλάδιο του πανεπιστημίου.
Το πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από 
προγράμματα διδακτορικών σπουδών για αποφοίτους οι οποίοι  
στοχεύουν σε μια καριέρα στην επιστημονική έρευνα. 
Βλέπε www.utwente.nl/tgs

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προπτυχιακά Προγράμματα (BSc): Απολυτήριο Γενικού Λυκείου 
μέσο όρο βαθμολογίας από 10 και άνω. IELTS 6.0· TOEFL-iBT με ελ
συνολική βαθμολογία 80 ή πτυχίο Cambridge CAE. Για περισσότε
πληροφορίες, δείτε: www.utwente.nl/bachelor/en/admission.
ATLAS: IELTS συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 7.0 ή TOEFL-iBT μ
βαθμολογία τουλάχιστον 100. Για περισσότερες πληροφορίες,  
δείτε: www.utwente.nl/bachelor/en/atlas.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα (MSc): Πτυχίο προπτυχιακών σπο
σε ένα πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο ίδρυμα. Ακαδημαϊκό IELT
ελάχιστη συνολική βαθμολογία 6.5· TOEFL-iBT τουλάχιστον 90 ή 
Cambridge CAE-C (CPE). Για περισσότερες πληροφορίες,  
δείτε: www.utwente.nl/master/apply.
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ΟΝΟΜΑ ΛΗΔΑ ΒΡΑΧΑΤΗ

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  ΕΛΛΑΔΑ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ NANOTECHNOLOGY 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Γεια σε όλους σας! Ονομάζομαι Λήδα Βραχάτη, είμαι 25 χρονών και έχω καταγωγή από την Αθήνα. Αποφοίτησα 
από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου της Κρήτης και αυτή τη στιγμή πραγματοποιώ το δεύτερο χρόνο του 
μεταπτυχιακού μου προγράμματος στη Νανοτεχνολογία, εδώ, στο Πανεπιστήμιο του Τβέντε. Είναι μεγάλη μου 
χαρά που ολοκληρώνω τις μεταπτυχιακές σπoυδές μου σε μία από τις καλύτερες, δημοφιλέστερες και πιο 
υψηλές σε κατάταξη Πανεπιστημιακές Πολυτεχνικές Σχολές της Ολλανδίας. 
Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι από τις σπουδαιότερες εμπειρίες που μπορεί να αποκτήσει κάποιος. Δίνεται η 
δυνατότητα σε μαθητές από όλο τον κόσμο να συναντηθούν, να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες, να 
αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν γνώμες διευρύνοντας τους ορίζοντές τους, να δουλέψουν μαζί και να 
δεθούν μεταξύ τους τόσο σε ακαδημαικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Γιατί το Πανεπίστημιο του Τβέντε;
To Πανεπιστήμιο του Τβέντε ήταν η πρώτη μου επιλογή για να συνεχίσω με τις μεταπτυχιακές σπυδές μου. 
Είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια με παγκόσμια φήμη σε πολλούς επιστημονικούς τομείς. 
Αξιοσημέιωτο είναι το γεγονός ότι έχει αναγνωρισθεί ως ένα από τα πιο επιχειρηματικά πανεπιστήμια της 
Ολλανδίας καθώς ανταμείβει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Το πανεπιστήμιο παρέχει έναν 
διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, πιο ανοιχτό, ο οποίος βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και 
των καθηγητών ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους.
Η ομορφιά της Πανεπιστημιούπολής μας σου κόβει την ανάσα! Είναι αδιαμφισβήτητα το πιο όμορφο κομμάτι 
της πόλης μας. Πράσινο, δέντρα, λίμνες και ζώα συνθέτουν ένα μαγευτικό και ήρεμο τοπίο στο οποίο μπορείς 
να χαλαρώσεις έπειτα από μία κουραστική μέρα. Όταν πρωτοήρθα εδώ, οι άνθρωποι με υποδέχτηκαν με ένα 
τεράστιο χαμόγελο, καλοσύνη και ήταν πάντα στο πλευρό μου να με βοηθήσουν σε ό,τι τους χρειάστηκα. 
Γενικότερα η ατμόσφαιρα του Πανεπιστημίου είναι τόσο φιλική που με έκανε να νιώσω σαν στο σπίτι που από 
την πρώτη κιόλας στιγμή.
Για όλους αυτούς του λόγους, το Πανεπιστήμιο του Τβέντε αποτελεί πόλο έλξης για μαθητές από όλο τον 
κόσμο, δημιουργώντας έτσι μία πολυπολιτισμική κοινότητα η οποία καθημερινά μου δίνει τη δυνατότητα να 
δικτυωθώ, να εκτεθώ σε διαφορετικές κουλτούρες και να εξελιχθω σαν άνθρωπος.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, τα δίδακτρα είναι πολύ πιο προσιτά εαν τα συγκρίνουμε με αυτά των 
πανεπιστημίων της δυτικής Ευρώπης για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Ζώντας στην Ολλανδία
Είναι ένα όνειρο να ζεις στην καρδία της Ευρώπης καθώς σου δίνεται η δυνατότητα να ταξιδεύεις στις 
γειτονικές χώρες πολύ πιο εύκολα με το να παίρνεις απλώς το τρένο. Η ολλανδική καθημερινότητα είναι πολύ 
εύκολη καθώς βασίζεται πολύ στην τεχνολογία και φυσικά στα ποδηλατα! Η Ολλανδία είναι μία χώρα στην 
οποία μπορείς να επιβιώσεις εύκολα χωρίς να γνωρίζεις ολλανδικά καθώς όλοι μιλάνε πολύ καλά αγγλικά. Σαν 
χώρα είναι πολύ ανοιχτή στις διαφορετικές κουλτούρες και παρά το γεγονός ότι είναι μικρή σε έκταση έχει 
πολλές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, συνεισφέροντας στην παγκόσμια τεχνολογκή εξέλιξη και καινοτομία.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 
study@utwente.nl.

www.utwente.nl/en
 
www.utwente.nl/greece

www.twitter.com/utwenteEN 
 
facebook.com/UT.Greece
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