Η École nationale des ponts et chaussées (ENPC) είναι μία γαλλική Ανώτατη Σχολή Μηχανικών που
ιδρύθηκε το 1747. Είναι η παλαιότερη Σχολή Μηχανικών στον κόσμο και ένα ίδρυμα παγκοσμίου
κύρους για τις άριστες επιδόσεις των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Είναι
μέλος του ParisTech και φέρει την εμπορική ονομασία «École des Ponts ParisTech» από το 2008. Η
École des Ponts ParisTech είναι επίσης μέλος της COMUE Paris Est (Κοινότητα Πανεπιστημίων και
Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων) από το 2007.
Η Σχολή διαθέτει σήμερα 6 τμήματα: τμήμα Πολιτικών μηχανικών και Οικοδόμησης, τμήμα
Βιομηχανικής μηχανικής, τμήμα Πόλης, περιβάλλοντος και μεταφορών, τμήμα Μηχανολογίας και
Υλικών, τμήμα Μαθηματικής και υπολογιστικής μηχανικής και τμήμα οικονομικών επιστημών,
διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών. Η Σχολή αποτελείται από 12 ερευνητικά εργαστήρια
που καλύπτουν τους εξής 4 τομείς: Μηχανική, Φυσική και Γεωτεχνική˙ Μαθηματικά και Πληροφορική˙
Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες˙ Μηχανική περιβάλλοντος. Πέρα από το δίπλωμα πολιτικού
μηχανικού (bac+5 χρόνια), η ENPC παρέχει 21 μεταπτυχιακά προγράμματα επαγγελματικού και
ερευνητικού προσανατολισμού, 14 μεταπτυχιακά προγράμματα περαιτέρω εξειδίκευσης (mastères
spécialisés), πολλά διδακτορικά προγράμματα και ένα πρόγραμμα MBA.
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 η ENPC απαριθμούσε 1.968 φοιτητές από τους
οποίους το 43% παρακολουθούσε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, το 6% κοινά
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εκ των οποίων 57 φοιτητές σε πρόγραμμα διπλού
διπλώματος, το 15% mastères spécialisés, το 14% διδακτορικά προγράμματα και το 20% το
πρόγραμμα MBA. Η ENPC έχει υπογράψει 42 συμφωνίες Διπλού Διπλώματος με Πανεπιστήμια από
25 χώρες και μετρά σήμερα περίπου 31 συμφωνίες ανταλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus. Το έτος 2016-2017 υποδέχτηκε 941 αλλοδαπούς φοιτητές σε όλα τα εκπαιδευτικά
προγράμματα από τους οποίους οι 194 φοιτητές σε προγράμματα διπλού διπλώματος μηχανικού. Οι
αλλοδαποί φοιτητές αποτελούν το 47% των φοιτητών της Σχολής. Επιπλέον, το 47% των φοιτητών
που εισήχθησαν κατόπιν διαγωνισμού ολοκλήρωσαν το τελευταίο έτος σπουδών τους στο εξωτερικό
το 2016-2017. Όσον αφορά τους 60 φοιτητές που εισήχθησαν στη Σχολή μέσω του κοινού
διαγωνισμού και ολοκλήρωσαν το τελευταίο έτος σπουδών τους σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, οι
35 το έκαναν με την προοπτική απόκτησης δύο διπλωμάτων και οι 25 συμμετείχαν σε πρόγραμμα
ανταλλαγής χωρίς απόκτηση διπλώματος. Για μια ακόμη χρονιά, πάνω από το 70% των φοιτητών που
εισήχθησαν κατόπιν διαγωνισμού, και πραγματοποίησαν το τελευταίο έτος σπουδών τους στο
εξωτερικό, το έκαναν στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας με κύριους προορισμούς τις Ηνωμένες
Πολιτείες, τον Καναδά και τη Σουηδία.
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Υποτροφίες ENPC – Γαλλική Πρεσβεία:
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Πρεσβείας για το
ακαδημαϊκό έτος 2018/19 και του προγράμματος Διπλού Διπλώματος σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ENPC προσφέρει 1 υποτροφία που αντιστοιχεί σε πλήρη απαλλαγή από τα
έξοδα εγγραφής.
Η Πρεσβεία μπορεί να χορηγήσει μια υποτροφία που αφορά την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης
(BCS) και ένα αεροπορικό εισιτήριο στους επιλεγέντες υποψήφιους από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Οι υποτροφίες αφορούν το δίπλωμα μηχανικού με ειδίκευση «Πολιτικού μηχανικού και
Οικοδόμησης» και «Πόλη, Περιβάλλον και Μεταφορές».
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.enpc.fr/formation-dingenieur
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στο Ίδρυμα και να
ακολουθήσουν τις διαδικασίες του προγράμματος υποτροφιών της Γαλλική Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα του Τμήματος Επιστημονικής και
Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (bourses@ifa.gr) και με το Γραφείο
Διεθνών Σχέσεων της ENPC (incoming-students@enpc.fr).

