Η EURECOM είναι ανώτατη σχολή μηχανικών και αποτελεί κέντρο ερευνών στον τομέα των
Υπολογιστικών Επιστημών. Βρίσκεται στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης SophiaTech, μέσα
στο διεθνές τεχνολογικό πάρκο της Sophia Antipolis. Πρόκειται για έναν Όμιλο οικονομικού
σκοπού, ο οποίος εκτός από το να της προσδίδει μια μοναδική ιδιαιτερότητα, διευθύνεται από
μια διεθνή σύμπραξη κορυφαίων πανεπιστημίων και επιχειρήσεων αιχμής.
Οι εκπαιδευτικές και οι ερευνητικές δραστηριότητες οργανώνονται γύρω από 3 μεγάλους τομείς
εμπειρογνωμοσύνης: τα Ψηφιακά Συστήματα Ασφαλείας, τα Συστήματα Επικοινωνίας και την
Επιστήμη Δεδομένων.
Ο ισχυρός διεθνής προσανατολισμός της EURECOM είναι εμφανής τόσο σε επίπεδο πρόσληψης
καθηγητών όσο και σε επίπεδο υποδοχής φοιτητών (το 70% των φοιτητών προέρχονται από
χώρες εκτός Γαλλίας) αλλά και σε επίπεδο διδασκαλίας (το σύνολο των μαθημάτων διεξάγεται
στην αγγλική γλώσσα).
Δυνατά σημεία της EURECOM:








Ιδανική γεωγραφική θέση: κοντά στην Κυανή Ακτή, στην καρδιά της μεγαλύτερης
Τεχνόπολης της Ευρώπης, το Sophia Antipolis.
Εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα αιχμής στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών
και Επικοινωνιών.
Στενή συνεργασία με τον βιομηχανικό κόσμο: η επαγγελματική αποκατάσταση των
φοιτητών διευκολύνεται μέσα από μια εμπειρία στον κόσμο της εργασίας, μέσω των
εργασιών που εκπονούν κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου και μιας πρακτικής άσκησης σε
επιχείρηση.
Διδακτικό προσωπικό διεθνούς κύρους: οι καθηγητές της EURECOM δημοσιοποιούν
τακτικά τα ερευνητικά έργα τους στα μεγαλύτερα συνέδρια και περιοδικά αναφοράς. Τα
μαθήματα γίνονται εκ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.
Εξατομικευμένη παρακολούθηση και συνεχή εξυπηρέτηση των φοιτητών για όλα τα
διοικητικά ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν: στέγαση, κοινωνική
ασφάλιση, αναζήτηση πρακτικής άσκησης κ.λπ.

Υποτροφίες EURECOM:
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα υποτροφιών BCS της Πρεσβείας της Γαλλίας για
το ακαδημαϊκό έτος 2018/19, η EURECOM προσφέρει 3 υποτροφίες που αντιστοιχούν σε 30%
μείωση των διδάκτρων. Η Πρεσβεία της Γαλλίας μπορεί να προσφέρει κάλυψη κοινωνικής

ασφάλισης (BCS) ή ένα αεροπορικό εισιτήριο στους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί στο
ίδρυμα.
Οι υποτροφίες αφορούν στα παρακάτω προγράμματα σπουδών:







Master in Digital Security
Master in Mobile Computing Systems
Master in Data Science and Engineering
Master in Internet of Things (IoT)
Post Master in Security for Computer Systems and Communication
Post Master in Communications for Intelligent Transport Systems

Σημείωση για το Post Master: πρόκειται για ένα δίπλωμα ειδικευμένου μηχανικού
αναγνωρισμένο από το γαλλικό κράτος (Commission des Titres d’Ingénieurs) που απευθύνεται
σε φοιτητές που είναι κάτοχοι ενός μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα διπλώματα μηχανικού από
ελληνικά πολυτεχνεία γίνονται δεκτά εφόσον επιτρέπουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε
διδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους στο Ίδρυμα
και να ακολουθήσουν τις διαδικασίες του προγράμματος υποτροφιών BCS της Πρεσβείας της
Γαλλίας.

