
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2022-2023
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 σύγχρονο, 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 συγκριτικά με άλλα πανεπιστήμια σε όλο 
τον κόσμο. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φοιτητές 12,038

Διεθνείς Φοιτητές 3,810

Προ-μεταπτυχιακοί Φοιτητές 402

Απόφοιτοι 54,000

Προπτυχιακοί Φοιτητές 7,122

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 4,916

Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μέσω του UT 1,000+

Η ελκυστική πανεπιστημιούπολη, χτισμένη 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) 2021 201-250

QS World University Rankings 2021 189

Most entrepreneurial university in the Netherlands: 4th time

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

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 15 και άνω. IELTS 6.0· TOEFL-iBT με ελάχιστη 
συνολική βαθμολογία 80 ή πτυχίο Cambridge C1 Advanced, με βαθμό Α, 
Β ή C. Cambridge C2 Proficiency, με βαθμό Α, Β ή C. Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε: www.utwente.nl/bachelor/admission.
ATLAS: IELTS με συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 7.0 ή TOEFL-iBT με 
βαθμολογία τουλάχιστον 100. Για περισσότερες πληροφορίες,  
δείτε: www.utwente.nl/bachelor/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 C1 Advanced, με βαθμό Α, Β ή C. Cambridge C2 Proficiency, 
με βαθμό Α, Β ή C.  Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: 
www.utwente.nl/master/apply.

ΟΝΟΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  ΕΛΛΑΔΑ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ BUSINESS INFORMATION 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  TECHNOLOGY

Γεια σας! Ονομάζομαι Μαργαρίτα Μπαρλαμπά και κατάγομαι από τις Σπέτσες. Στα 28 μου χρόνια 
αποφάσισα να μετακομίσω στην Ολλανδία ώστε να ακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Business Information Technology του Πανεπιστημίου του Τβέντε.

Γιατί το Πανεπιστήμιο του Τβέντε; 
Υπάρχει πληθώρα λόγων που οδηγούν στην επιλογή του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.
Αρχικά το πανεπιστήμιο προσφέρει πρακτική εκπαίδευσή καθώς συνεργάζεται με πολλές εταιρίες 
τόσο εντός όσο και εκτός Ολλανδίας. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές να δοκιμάζονται σε αληθινά 
σενάρια και καταστάσεις.
Επίσης, το πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με εταιρίες και φορείς, διοργανώνει εκδηλώσεις και εκθέσεις 
που συμβάλλουν είτε στο να αναζητήσει κάποιος εργασία είτε να εμπνεστεί ώστε να φτιάξει την δική 
του εταιρία. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πανεπιστήμιο του Τβέντε φέρει τον τίτλου του πιο επιχειρηματικού 
πανεπιστημίου της Ολλανδία (Most entrepreneurial university in the Netherlands”).
Ένας ακόμα σημαντικός λόγος επιλογής είναι οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια, τα 
οποία καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των προπτυχιακων και μεταπτυχιακών φοιτητών όσο και των 
διδακτορικών καθώς και το διεθνές περιβάλλον σπουδών. Τόσο το προσωπικό δυναμικό όσο και οι 
φοιτητές προέρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, δίνοντας έτσι την ευκαίρία να γνωρίσεις ήθη, 
έθιμα και κουλτούρες που διαφορετικά δεν θα είχε κάποιος την ευκαιρία.
Αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, πρέπει να τονιστεί το γενονός ότι το Πανεπιστήμιο του Τβέντε έχει μια 
από τις πιο όμορφες και πράσινες πανεπιστημιουπόλεις. Σε αυτή ο καθένας θα βρει ακριβώς αυτό που 
θέλει, καθώς διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως γήπεδα μπάσκετ και τέννις), ιατρείο, 
βιβλιοθήκη, ωδείο, καφετέριες και φοιτητικά καταλύματα.

Η ζωή στην Ολλανδία
Πρώτη εντύπωση; Δεν πίστευα ότι το ποδήλατο μου θα γινόταν ο καλύτερος μου φίλος, καθώς πριν 
έρθω στην χώρα ήξερα το πόσο άστατος μπορεί να είναι ο καιρός. Αλλά, μόλις κατέβασα τις 
εφαρμογές “Buienradar” και “Buienalarm”, και εξοπλίστηκα με αδιάβροχα ρούχα ένιωσα σα ντόπια. 
Επιπλέον, δεν μπορεί να βρέχει όλη την ώρα. 
Αν παρόλα αυτά κάποιος εξακολουθεί να αισθάνεται άβολα με την επιλογή του ποδηλάτου, υπάρχει η 
επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν είχα δει ποτέ πριν στην ζωή μου ένα λεωφορείο να φτάνει 
εγκαίρως και τους οδηγούς των λεωφορείων τόσο χαρούμενους.
Επίσης, μετά από σχεδόν 2 χρόνια στην χώρα, ακόμα δεν μιλάω την γλώσσα και αυτό συμβαίνει εν 
μέρη γιατί μπορώ να συνεννοηθώ στα αγγλικά χωρίς κανένα θέμα, είτε πηγαίνοντας για καφέ είτε σε 
κάποια δημόσια υπηρεσία. 
Αλλά προσοχή, υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι λίγο επικίνδυνο και έρχεται σε δύο μορφές: 
stroopwafels και stroopkoeken! Μην πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα!
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www.twitter.com/utwenteEN 
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