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Universitatea Twente este o universitate întreprinzătoare, cu o dovedită experiență în
domeniul noilor tehnologii și impactului pe care acestea îl au asupra oamenilor și societății.
Universitatea dezvoltă tehnologii care modelează viitorul: tehnologia informației,
biotehnologie și nanotehnologie. Cercetătorii noștri sunt printre liderii mondiali în aceste
domenii. Universitatea Twente este considerată unică pentru capacitatea sa de a transcende
granițele dintre discipline.
Inovații importante şi totodată interesante apar la granița
dintre tehnologii. Domeniile de cercetare din cadrul
universității fac referire la “Nanotechnology”,
“Biomedical Technology”, “Information Technology”,
“Governance Studies” și “Sustainable energy
Technology”. “High tech, Human touch!” este motto-ul
după care se ghidează Universitatea Twente.
Universitatea pune accentul atât pe integrarea noilor
tehnologii în inginerie, cât și în științele sociale. Twente,
o universitate modernă și întreprinzătoare, este renumită
pentru susținerea industriei, cât și pentru crearea de noi
activități comerciale inovative. În ultimii 60 de ani de
activitate, universitatea a susținut dezvoltarea a mai mult
de 1000 de companii, ceea ce reprezintă un număr
foarte ridicat în comparație cu alte universități.
Activitățile întreprinzătoare sunt încurajate în rândul
studenților, angajaților și al absolvenților.

STATISTICI
Studenți români înregistrați anual
Studenți

60+
12,038

Studenți internaționali

3,810

Studenți licență
Studenți pre-master

402
54,000

Studenți master

7,122

Alumni
Companii fondate prin UT

4,916
1,000+

Campusul se situează în oraşul Enschede, într-un mediu ambiant
natural și oferă un mediu academic și social unde studenții
interacționează cu ușurință, devenind membrii activi într-o
comunitate prosperă. Universitatea oferă facilități moderne de
predare și cercetare, o bibliotecă bogată, numeroase activități
sportive, centru medical, cazare, activități de consiliere pentru
studenți și multe altele.
Universitatea pune accentul pe excelență. Pentru studenții
excepționali și extrem de motivați, universitatea oferă programe
de excelență la nivel de licență sau masterat (pentru mai multe
informații, consultați: www.utwente.nl/honours).

PE CE POZIȚIE SE SITUEAZĂ UNIVERSITATEA
TWENTE ÎN TOPURILE MONDIALE?
Universitatea Twente este o universitate respectată și plasată pe o
poziție de top în sistemul universitar olandez, cât și în cel european.
CLASAMENTE INTERNAȚIONALE
Times Higher Education Rankings (THE) 2021
QS World University Rankings 2021

201-250
189

Most entrepreneurial university in the Netherlands: 4th time

Universitatea Twente oferă de asemenea o gamă variată de
programe de doctorat, aflată într-o continuă creștere, pentru
absolvenții ce își doresc o carieră în cercetare. Pentru mai multe
detalii, accesați www.utwente.nl/tgs.

CERINȚE DE ADMITERE
Programe de licenţă (BSc): Diplomă de Bacalaureat şi
unul dintre testele de limba engleză IELTS (minim 6.0)
sau TOEFL iBT (minim 80), sau un Cambridge C1 Advanced (A, B
sau C). Cambridge C2 Proficiency (A, B sau C). Pentru mai multe
detalii, accesaţi:
www.utwente.nl/bachelor/admission.
Pentru programul ATLAS: Diplomă de Bacalaureat și
unul dintre testele: IELTS (7.0) sau TOEFL iBT (100).
www.utwente.nl/bachelor/atlas.
Programe de masterat (MSc): Diplomă de licenţă şi
unul dintre testele de limba engleză IELTS (minim 6.5)
sau TOEFL iBT (minim 90), sau un Cambridge C1 Advanced with
an A, B or C grade. Cambridge C2 Proficiency, with an A, B or C
grade. Pentru mai multe detalii, accesaţi:
www.utwente.nl/master/apply.
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PROGRAMUL DE LICENŢĂ	ALUMNA PSIHOLOGIE
Universitatea Twente a fost răspunsul dorinţelor mele în ceea ce priveşte
educaţia.
Pasiunea mea pentru oameni, lumea lor interioară şi cum se reflectă aceasta în
realitatea înconjurătoare m-a orientat spre domeniul psihologiei. În acelaşi timp,
îmi doream să activez într-un mediu modern, cu tehnologie actuală. În urma
căutărilor mele, am descoperit programul inedit de psihologie pe care îl oferă
universitatea Twente, care pune accent pe îmbinarea ştiinţelor sociale cu
tehnologia de ultimă generaţie. În acel moment, am ştiut că acesta este locul
unde pot să îmi explorez pasiunea.
Studiind la universitatea Twente, am descoperit un mediu high-tech şi axat pe
antreprenoriat. Totodată, sunt multe oportunităţi de cercetare, programe de
studiu alternative, variate workshopuri, toate la dispoziţia studenţilor orientaţi
să înveţe şi să se dezvolte, atât profesional, cât şi personal. Pe lângă asta,
campusul universităţii este impresionant, cu multe facilităţi care contribuie la o
viaţă de student cât mai plăcută, activă şi distractivă.
Enschede este cel mai verde oraş din Olanda. Are multe cafenele frumoase,
restaurante, magazine, cinema, piscine şi nu în ultimul rând, parcuri superbe. Pe
lângă asta, de aici se poate călători foarte uşor în toată ţara cu trenul,
Amsterdam fiind la doar două ore jumătate. Totodată, unul dintre punctele tari
ale locului este că bicicleta se poate folosi ca mijloc de transport, fapt ce
încurajează un stil de viaţă activ. Poate o să te amuze, dar eu am învăţat să merg
pe bicicletă doar după ce am ajuns în Olanda. Deci niciodată nu e prea târziu să
faci o schimbare pozitivă în viaţa ta.

PROGRAMELE NOASTRE
Universitatea oferă aproximativ 16 programe de licență și peste
30 de programe de master, predate în limba engleză, în domenii
de inginerie şi tehnologie, dar şi în stiinţe sociale. Pentru mai
multe detalii vizitați www.utwente.nl/en sau consultați flyerul
general al universității.

AVEȚI ÎNTREBĂRI?
Contactați-ne pe study@utwente.nl
www.utwente.nl/en

www.utwente.nl/romania

www.facebook.com/UT.Romania

blog.utwente.nl/romania

