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THE NETHERLANDS
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.

activi într-o comunitate prosperă. Universitatea oferă
facilități moderne de predare și cercetare, o bibliotecă
bogată, numeroase activități sportive, centru medical,
hotel, activități de consiliere pentru studenți și multe
altele.
Universitatea pune accent 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?
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 moto-ul
după care se ghidează Universitatea Twente.
Universitatea pune accentul pe integrarea noilor
tehnologii în inginerie, cât și în științele sociale. Twente, o
modernă universitate întreprinzătoare este renumită
pentru susținerea industriei, cât și pentru crearea de noi
activități comerciale inovative. În ultimii 50 de ani de
activitate, universitatea a susținut dezvoltarea a mai mult
de 800 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.
Campusul înverzit al universității Twente reprezintă
singurul campus universitar din Olanda unde
aproximativ 10.000 de studenți și 3.200 de angajați își
desfășoară activitățile. Campusul se situează în imediata
apropiere a orașului Enschede,într-un mediu ambiant
natural și oferă un mediu academic și social unde
studenții interacționează cu ușurință, devenind membri

Universitatea Twente este o universitate respectată și
plasată pe o poziție de top în sistemul universitar
olandez, cât și în cel european. QS (QS Top University
World Ranking) a alocat Universității Twente 5 stele,
ceea ce reprezintă un scor excelent pentru calitatea
învățământului, internaționalizare, cercetare, inovare și
mediu de studiu. În această clasificare, universitatea
este pe picior de egalitate cu universități precum
Harvard și Yale.
Mai mult, Universitatea Twente a fost clasată pe locul
170 în lume, conform topului Times Higher Education
Supplement (THES) și în primele 100 de universități din
lume în ceea ce privește calitatea academică în
domeniile de inginerie și chimie.
În plus, conform sondajului I-graduate, Universitatea
Twente este pe primul loc în Olanda pentru facilitățile
campusului, accesul la internet și activitățile sociale (de
exemplu, cluburi studențești/societăți).
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PROGRAME PREDATE ÎN ENGLEZĂ
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

PROGRAME DE DOCTORAT (PHD)
Universitatea Twente oferă o gamă din ce în ce mai
variată de programe integrate de masterat și doctorat
pentru absolvenții cu merite deosebite, care urmăresc o
carieră în cercetare. Programele acestea se desfășoară
în domenii precum: nanotehnologie, inginerie
biomedicală, tehnologia informației și comunicare,
științe sociale, inovare și guvernare, știința informației
geografice și observare terestră. Pentru mai multe
informații, consultați: 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 Certificat Cambridge
CAE-C (CPE). Pentru mai multe detalii, accesaţi:
www.utwente.nl/bachelor/en/admission.
Pentru programul ATLAS: Diplomă de Bacalaureat și
unul dintre testele: IELTS (7.0) sau TOEFL iBT (100).
www.utwente.nl/bachelor/en/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 Certificat Cambridge
CAE-C (CPE). Pentru mai multe detalii, accesaţi:
www.utwente.nl/master/apply.
Programe de doctorat (PhD): Pentru programele de
doctorat, candidaţii sunt recrutaţi în cadrul anumitor
proiecte. Prin urmare nu există un procedeu standard de
admitere. Pentru mai multe detalii, accesaţi:
www.utwente.nl/vacancies.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Acreditare: Toate programele de licență și masterat
sunt acreditate de organizația NVAO (Accreditation
Organization of the Netherlands and Flanders).
Cazare și costul vieții: Universitatea Twente oferă peste
2000 de camere studențești în campus, cu prețuri
variind de la 300 € pentru o cameră într-o vilă pentru
studenți la 770 € pe lună pentru un apartament mobilat.
Prețurile camerelor pe lună includ costurile de

Communication Studies, Educational Science and Technology, Methodology and Statistics
for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences, Psychology
întreținere și accesul la internet. Un student are nevoie
în medie de 700 € - 900 € pe lună, pentru a-și acoperi
toate costurile.
Taxe de școlarizare: În funcție de program, taxa de
școlarizare pentru anul universitar 2014-2015 este de
1.906 €. Taxele de școlarizare sunt stabilite anual în
funcție de indicele inflației. Pentru mai multe informații,
accesați: www.utwente.nl/master/financial.
Asociații studențești: Twente găzduiește trei dintre
cele mai mari asociații studențești: AIESEC, AEGEE și
Erasmus Student Network (ESN). Pentru mai multe
informații, accesați: www.aiesec.nl, www.aegee.org și
www.esntwente.nl.
Cooperare academică: Universitatea Twente investește
în cooperare academică în mai multe regiuni din lume.
Acestea includ universități europene de cercetare de
top, cum ar fi Universitatea Münster (Germania), KTH
Royal Institute of Technology, Universitatea Lund
(Suedia) și Universitatea Varșovia (Polonia).
În Asia, Twente cooperează cu universități din China (de
exemplu, Southeast University și Chang’an University),
din Indonezia (de exemplu, Institut Teknologi Bandung,
Gadjah Mada University) și din India (Indian Institutes of
Technology, Chennai; Indian Institute of Remote
Sensing).
Granturi și burse de studiu: Dacă doriți să studiați în
Olanda și aveți nevoie de ajutor financiar, există mai
multe burse disponibile. Universitatea Twente acordă
burse de studiu studenților masteranzi cu rezultate
academice excelente. Pentru mai multe informații,
consultați: www.utwente.nl/scholarships.

AVEȚI ÎNTREBĂRI?
Contactactați-ne pe study@utwente.nl
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EXPERIENȚA MEA LA TWENTE
NUME

ANTONIA RAILEANU

TARA DE ORIGINE

ROMANIA

PROGRAMUL DE MASTER

EUROPEAN STUDIES (DOUBLE DEGREE)

Am ales sa urmez un program de master in Olanda după ce am absolvit
licența in Romania, deoarece sistemul universitar de aici reprezintă
unul dintre cele mai bune din Europa. Am fost la câteva târguri
universitare, am căutat mai multe informații pe internet si in cele din
urma m-am hotărât sa aplic la câteva universități din Olanda.
De la universitatea Twente am primit in scurt timp
scrisoarea de acceptare la programul de master
„European Studies”, condiționata totuși de promovarea
unui pre-master. Totodată am fost impresionata de
campusul universitar care arata ca un mic oraș pentru
studenți si cuprinde biblioteca, clădirile facultăților,
laboratoare, un supermarket si numeroase facilități
pentru diferite activități sportive. In afara de vremea

ploioasă si de mersul pe bicicleta, pot sa spun cu
ușurință ca am avut doar experiențe plăcute. Am locuit
doar in campus, in vile pentru studenți, intr-un mediu
multicultural foarte interactiv. Profesorii, ca și toți ceilalți
membri ai universității sunt foarte amabili si dispuși sa te
ajute in orice problema. Consider ca am făcut o alegere
foarte buna sa studiez la Twente si pot spune ca văd mai
multe opțiuni pentru viitoarea mea cariera.

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)

Although this leaflet was compiled with the utmost care, no rights can be derived from its contents.

