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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
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.
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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.

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 με
μέσο όρο βαθμολογίας από 10 και άνω. IELTS 6.0· TOEFL-iBT με ελάχιστη
συνολική βαθμολογία 80 ή πτυχίο Cambridge CAE. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε: www.utwente.nl/bachelor/en/admission.
ATLAS: IELTS συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 7.0 ή TOEFL-iBT με
βαθμολογία τουλάχιστον 100. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε: www.utwente.nl/bachelor/en/atlas.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα (MSc): Πτυχίο προπτυχιακών σπουδών
σε ένα πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο ίδρυμα. Ακαδημαϊκό IELTS, με
ελάχιστη συνολική βαθμολογία 6.5· TOEFL-iBT τουλάχιστον 90 ή πτυχίο
Cambridge CAE-C (CPE). Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε: www.utwente.nl/master/apply.
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