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ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΟΥ
ΤΒΈΝΤΕ, ΟΛΛΑΝΔΊΑ
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 της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ICT), βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία. Οι
ερευνητές μας είναι ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου σε αυτούς τους τομείς. Το Πανεπιστήμιο
του Τβέντε είναι μοναδικό στο να καταρρίπτει τα όρια μεταξύ των επιστημονικών πεδίων.
τελευταίας τεχνολογίας για διδασκαλία και έρευνα, μία
εξαιρετική βιβλιοθήκη, ένα μεγάλο φάσμα αθλητικών
εγκαταστάσεων, ένα ιατρικό κέντρο, συμβουλευτικές
εγκαταστάσεις, 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).

Διασύνδεση των τεχνολογιών: τότε είναι που συμβαίνουν
σημαντικές και ενδιαφέρουσες καινοτομίες. Τα βασικά
πεδία έρευνας του Πανεπιστημίου του Τβέντε
συμπεριλαμβάνουν τη νανοτεχνολογία, την βιοϊατρική
τεχνολογία, τον τομέα ICT, τις βιώσιμες μορφές ενέργειας
και τη διακυβέρνηση. Δεν προσεγγίζουμε τις νέες
τεχνολογίες σε απομονόνωση από τις άλλες, αλλά σε
συσχέτιση με τις επιστήμες συμπεριφοράς, 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 για τη δημιουργία νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων. Το UT έχει προωθήσει την καινοτομία στην
αγορά με περισσότερες από 800 spin-off εταιρείες. Ο
αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος αν συγκριθεί με άλλα
πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Η επιχειρηματικότητα
τονώνεται ανάμεσα σε φοιτητές, προσωπικό και
αποφοίτους.

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΤΟΥ ΤΒΈΝΤΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ;
Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε (UT) είναι ένα φημισμένο, και
με υψηλή κατάταξη, μέλος της Ευρωπαϊκής και Ολλανδικής
ακαδημαϊκής κοινότητας. Το QS Stars (QS Top University
World Rankings) απένειμε στο UT πέντε αστέρια. Μια
άριστη διεθνής βαθμολογία για την ποιότητα στην
εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση, την έρευνα, την καινοτομία
και το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι το UT
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με πανεπιστήμια όπως το
Harvard και το Yale. Επιπλέον το UT κατατάσσεται ανάμεσα
στα 170 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως σύμφωνα με
το Times Higher Education Supplement (THES). Βλέποντας
τις επιμέρους κατηγορίες του THES, το UT παίρνει
εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία στη διεθνοποίηση.
Σύμφωνα με το Academic Ranking of World Universities
(ARWU), το UT κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα 100
πανεπιστήμια στα ακαδημαϊκά πεδία των πολυτεχνικών
σχολών και της χημείας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
I-graduate, το UT κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα στα
Ολλανδικά πανεπιστήμια σε κατηγορίες όπως το
περιβάλλον κάμπους, η πρόσβαση στο ίντερνετ και οι
κοινωνικές παροχές (π.χ. φοιτητικοί σύλλογοι / κοινότητες).

Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε είναι το μοναδικό κάμπουςπανεπιστήμιο στην Ολλανδία, παρέχοντας ένα ασφαλές
περιβάλλον για 10.000 φοιτητές και 3.200 υπαλλήλους να
σπουδάζουν, να δουλεύουν και να απολαμβάνουν το
όμορφο καταπράσινο περιβάλλον του. Το ελκυστικό
UT ΕΠΊΣΗΜΗ ΣΕΛΊΔΑ
www.utwente.nl/en
κάμπους, χτισμένο πάνω σε μια κρατική έκταση λίγο μόλις
έξω από την πόλη του Enschede, παρέχει ένα ακαδημαϊκό,
UT ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΣΕΛΊΔΑ ΣΤΟ FB www.facebook.com/UT.Greece
κοινωνικό και ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι φοιτητές
UT ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ TWITTER
γίνονται γρήγορα ενεργά μέλη μιας ακμάζουσας
www.twitter.com/UTwente_Greece
κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε έχει εγκαταστάσεις

ENGLISH-TAUGHT PROGRAMMES
BSc

MSc

ENGINEERING AND TECHNICAL
SCIENCES

ATLAS University College,
Advanced Technology,
Creative Technology,
Electrical Engineering

Applied Mathematics, Applied Physics, Biomedical Engineering, Chemical Engineering,
Civil Engineering and Management, Computer Science, Construction Management and
Engineering, Electrical Engineering, Embedded Systems, Geo-information Science and
Earth Observation, Geo-information Science and Applications, Human Media Interaction,
Industrial Design Engineering, Mechanical Engineering, Nanotechnology, Philosophy of
Science, Technology and Society, Sustainable Energy Technology, Systems and Control,
Technical Medicine, Telematics, Water Technology

BUSINESS AND MANAGEMENT

International Business
Administration, European
Public Administration

Business Administration, Business Information Technology, Environmental and
Energy Management, European Studies, Health Sciences, Industrial Engineering and
Management, Public Administration

SOCIAL AND BEHAVIOURAL
SCIENCES

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΆ (PhD) ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

Communication Studies, Educational Science and Technology, Methodology and Statistics
for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences, Psychology

κάμπους, με τιμές που κυμαίνονται από €300 έως €770 το
μήνα για ένα επιπλωμένο διαμέρισμα
συμπεριλαμβανομένου του ασύρματου δικτύου.
Ένας φοιτητής θα χρειαστεί κατά μέσο όρο € 700 με € 900
το μήνα, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η διαμονή,
το εκπαιδευτικό υλικό και το κόστος διαβίωσης.
Δίδακτρα: Ανάλογα με το πρόγραμμα, τα δίδακτρα για την
περίοδο 2014-2015 ανέρχονται σε €1.906 για φοιτητές BSc
and MSc που προέρχονται από την ΕΕ/ΕΟΧ. Για φοιτητές
από χώρες εκτός της Ε.Ε. τα δίδακτρα ενός προπτυχιακού
προγράμματος BSc κυμαίνονται μεταξύ € 7.407 και € 8.464.
Ωστόσο, τα δίδακτρα για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα
κυμαίνονται από €10,581 έως €13,226 για φοιτητές εκτός
ΕΕ. Σημειώνουμε ότι αυτά είναι τα δίδακτρα για το
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Τα δίδακτρα προσαρμόζονται
κάθε χρόνο με βάση τον Ολλανδικό Δείκτη Τιμών
Προπτυχιακά Προγράμματα (BSc): Βεβαίωση σπουδών
Καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
από το σχολείο και εξετάσεις εισαγωγής: Απολυτήριο
www.utwente.nl/master/financial.
(Γενικού) Λυκείου με μέσο όρο βαθμολογίας 10 και άνω.
Φοιτητικές Ενώσεις: Τρεις από τις μεγαλύτερες φοιτητικές
IELTS 6.0· TOEFL iBT με ελάχιστη συνολική βαθμολογία 80 ή
ενώσεις είναι ενεργές στο Πανεπιστήμιο του Τβέντε: η
πτυχίο Cambridge CAE. Για περισσότερες πληροφορίες,
AIESEC, η AEGGE και το Erasmus Student Network (ESN). Για
δείτε: www.utwente.nl/bachelor/en/admission.
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις σελίδες:
ATLAS: IELTS συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 7.0 ή
www.aiesec.nl, www.aegee.org και www.esntwente.nl.
TOEFL-iBT με βαθμολογία τουλάχιστον 100. Για
Ακαδημαϊκή συνεργασία: Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε
περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
επενδύει στην ακαδημαϊκή συνεργασία σε διάφορες
www.utwente.nl/bachelor/en/atlas.
περιοχές στον κόσμο. Αυτές περιλαμβάνουν κορυφαία
Μεταπτυχιακά Προγράμματα (MSc): Πτυχίο προπτυχιακών
Ευρωπαϊκά ερευνητικά πανεπιστήμια όπως το University of
σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο ίδρυμα:
Münster (Γερμανία), το KTH Royal Institute of Technology,
ακαδημαϊκό IELTS, με ελάχιστη συνολική βαθμολογία 6.5·
Lund University (Σουηδία) και το Warsaw University
TOEFL-iBT τουλάχιστον 90 ή πτυχίο Cambridge CAE-C (CPE).
(Πολωνία).
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
Στην Ασία έχουμε ισχυρούς δεσμούς με πανεπιστήμια στην
www.utwente.nl/master/apply.
Κίνα (π.χ. Southeast University και Chang’an University),
Υποψήφιοι Διδάκτορες: Στην Ολλανδία, οι υποψήφιοι
στην Ινδονησία (π.χ. Institut Bandung, Gadjah Mada
Διδάκτορες (PhD) γενικά προσλαμβάνονται και διορίζονται
University) και στην Ινδία (Indian Institutes of Technology,
ως προσωπικό στα πανεπιστήμια. Επομένως, δεν υπάρχει
Chennai· Indian Institute of Remote Sensing).
επίσημη διαδικασία εισαγωγής. Για περισσότερες
Επιχορηγήσεις & Υποτροφίες: Αν θέλετε να σπουδάσετε
πληροφορίες, δείτε: www.utwente.nl/vacancies.
στην Ολλανδία και ψάχνετε για οικονομική βοήθεια,
υπάρχουν πολλές διαθέσιμες υποτροφίες. Το UT απονέμει
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
τις University of Twente Scholarships για εκείνους που
έχουν άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, και απονέμονται για
Διαπίστευση: Όλα τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά
οποιοδήποτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για περισσότερες
μας προγράμματα είναι διαπιστευμένα από τον οργανισμό πληροφορίες δείτε: www.utwente.nl/scholarships.
Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders
(NVAO).
Έχετε απορίες;
Διαμονή και κόστος διαβίωσης: Το Πανεπιστήμιο του
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
Τβέντε έχει πάνω από 2.000 φοιτητικά δωμάτια στο
study@utwente.nl.
Το Πανεπιστήμιο του Τβέντε προσφέρει μια συνεχώς
αυξανόμενη ποικιλία από ολοκληρωμένα προγράμματα
Master και PhD για εξαιρετικούς αποφοίτους οι οποίοι
στοχεύουν σε μια καριέρα στον τομέα της επιστημονικής
έρευνας. Διαθέτουμε προγράμματα όπως: nanotechnology,
biomedical engineering, information technology &
communication, social sciences, innovation & governance,
geo-information science & earth observation, science-based
engineering, ethics of technology και computational science
& engineering. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
www.utwente.nl/tgs.
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ΆΠΟΨΗ ΕΝΌΣ ΦΟΙΤΗΤΉ:
ΌΝΟΜΑ

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΧΊΡΤΟΓΛΟΥ

ΧΏΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ

ΕΛΛΆΔΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα, αποφοίτησα από το τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έχοντας δουλέψει ως Πολιτικός Μηχανικός στην Ελλάδα για έξι μήνες,
αποφάσισα να σπουδάσω στο εξωτερικό και να αποκτήσω μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών. Η Ολλανδία ήταν από την πρώτη στιγμή η χώρα που είχα στο μυαλό
μου. Παραβρέθηκα στην ημερίδα “Study in Holland Day” στο ΑΠΘ. Εκεί ήρθα
για πρώτη φορά σε επαφή με το Πανεπιστήμιο του Τβέντε, όπου ένας Έλληνας
καθηγητής του πανεπιστημίου μού έδωσε πολλές πληροφορίες. Στη συνέχεια, η
απόφαση ήταν σχετικά εύκολη.
Πολλοί λόγοι με οδήγησαν στο να κάνω αίτηση στο
Πανεπιστήμιο του Τβέντε, όπως το αντικείμενο του
μεταπτυχιακού που θα ακολουθούσα, η ευελιξία που θα
είχα να συνδυάσω το μεταπτυχιακό με τον Ενεργειακό
Σχεδιασμό (που είναι ένα ακόμη πεδίο που με ενδιαφέρει),
η προσφορά για διαμονή από το UT housing office και
φυσικά, το γεγονός ότι το κάμπους του Τβέντε ήταν γνωστό
για τις εγκαταστάσεις και την ομορφιά του.
Το Τβέντε τελικά όντως κάλυψε τις προσδοκίες μου. Η
υψηλή τεχνολογική ποιότητα των εγκαταστάσεων, το
επίπεδο των διαλέξεων από τους καθηγητές και το
περιεχόμενο των μαθημάτων ήταν απόλυτα ικανοποιητικά.
Μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω παρουσιάσεις, εργασίες
με φοιτητές από διάφορες χώρες, να παρακολουθήσω
διαλέξεις για να βελτιώσω τα λεγόμενα “soft skills”,
διαλέξεις από υπαλλήλους μεγάλων ιδιωτικών εταιριών

καθώς επίσης και διεθνή συνέδρια· όλα σημαντικά εφόδια
για τη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. Επίσης,
παρακολούθησα μαθήματα Ολλανδικών στο πανεπιστήμιο
σε πολύ χαμηλές τιμές. Η βιβλιοθήκη του είναι άριστα
οργανωμένη και πλήρως εκσυγχρονισμένη, αποτελώντας
έναν άριστο τόπο μελέτης, κάτι που ισχύει βέβαια για το
σύνολο σχεδόν των κτηρίων του πανεπιστημίου.
Επιπλέον, το UT προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στους τομείς του
αθλητισμού, της μουσικής και του πολιτισμού. Παντού στο
κάμπους υπάρχουν φοιτητές και η ατμόσφαιρα είναι
ιδανική τόσο για σπουδές όσο και για διασκέδαση. Αν
κανείς ζητούσε τη συμβουλή μου, θα του έλεγα με
βεβαιότητα να έρθει στο UT και να είναι έτοιμος για νέες
προκλήσεις και εμπειρίες στη ζωή του.

AMSTERDAM ENSCHEDE
LONDON
Campus address
University of Twente
Drienerlolaan 5
NL-7522 NB Enschede
The Netherlands
Postal address
University of Twente
P.O. Box 21
NL-7500 AE Enschede
The Netherlands
T +31 (0)53 489 5489
study@utwente.nl
www.utwente.nl/en

BERLIN

2 HOURS €25
2 HOURS €21

5 HOURS 15 MINUTES €75
4 HOURS 30 MINUTES €45
(AMSTERDAM) 1 HOUR 30 MINUTES €70 (EASYJET)

7 HOURS 30 MINUTES €95
8 HOURS 30 MINUTES €60
(AMSTERDAM) 1 HOURS 10 MINUTES €35 (EASYJET)

PARIS
6 HOURS €90
5 HOURS 40 MINUTES €80
(AMSTERDAM) 1 HOURS 15 MINUTES €100 (KLM)
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