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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.
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UNIVERSITY OF TWENTE,
THE NETHERLANDS
Uni Twente este o tânără universitate antreprenoriala cu o dovedită experiență in domeniul noilor
tehnologii si impactului pe care acestea le au asupra oamenilor si societății. Twente dezvoltă tehnologii
care modelează viitorul: tehnologia informației, biotehnologie si nanotehnologie. Cercetătorii noștri sunt
printre liderii mondiali in aceste domenii. Twente este considerată unică pentru capacitatea sa de a
transcende granițele dintre discipline.

Universitatea Twente in topul
universităților din lume

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” si “Sustainable energy
Technology”. “High tech, Human touch!” este motto-ul
după care se ghidează University of Twente. Universitatea
pune accentul pe integrarea noilor tehnologii in inginerie
cat si in științele sociale. Twente, o modernă universitate
antreprenoriala este renumita pentru susținerea
industriei, cat şi pentru crearea de noi activități
comerciale inovative. In ultimii 50 de ani de activitate,
universitatea a susținut dezvoltarea a mai mult de 700 de
companii.
Campusul înverzit al universității Twente reprezintă
singurul campus universitar din Olanda unde aproximativ
9,300 de studenți si 3,300 de angajați își desfășoară
activitățile. Campusul se situează in imediata apropiere a
orașului Enschede, intr-un mediu ambiant natural si oferă
un mediu academic si social unde studenții
interacționează cu ușurință devenind membri activi intr-o
comunitate prosperă. Universitatea oferă facilitați
moderne de predare si cercetare, o biblioteca bogată,
numeroase activități sportive, centru medical, hotel,
activități de consiliere pentru studenți si multe altele.

UT se află pe poziția 187 in topul universităţilor din lume
conform publicaţiei Times Higher Education
Suupplement (THES)
Motto-ul Universității, “High tech, Human touch!”,
presupune integrarea științelor sociale si a celor
inginerești in o serie de programe educaționale unice.
UT este unica universitate din Olanda ce pune la
dispoziţia studenţilor un amplu campus universitar,
oferind o diversitate de activităţi culturale şi sportive .
UT are numeroase legături în domeniul industriei şi a
încurajat crearea şi dezvoltarea a peste 700 de firme
spin-off.
Conform sondajului efectuat de “I-graduate” Twente se
situează in topul primelor 10 universități din lume in
ceea ce privește tehnologia, facilitățile IT si accesul la
internet.

Programe cu predare in limba
engleza
Programe de licenţă (BSc)
-

ATLAS University College
Advanced Technology
Creative Technology
International Business Administration
Electrical Engineering
European Public Administration

Programe de masterat (MSc)
Faculty of Behavioural Sciences:
Communication Studies; Educational Science and
Technology; Philosophy of Science, Technology and
Society ; Science Education and Communication;
Methodology and Statistics for the Behavioural,
Biomedical and Social Sciences

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and
Computer Science:
Applied Mathematics; Computer Science; Electrical
Engineering; Embedded Systems; Human Media
Interaction; Systems and Control; Telematics
Faculty of Engineering Technology:
Civil Engineering and Management; Construction
Management & Engineering; Industrial Design
Engineering; Mechanical Engineering; Sustainable
Energy Technology
Faculty of Geo-information Science and Earth
Observation:
Geo-information Science and Earth Observation;
Geographical Information Management and
Applications
School of Management and Governance:
Business Administration; Business Information
Technology; Environmental & Energy Management;
European Studies; Health Sciences; Industrial
Engineering & Management; Public Administration
Faculty of Science & Technology:
Applied Physics; Biomedical Engineering; Chemical
Engineering; Nanotechnology

Informatii aditionale
Locaţie: UT se situează în Enschede la două ore
distanţă de Amsterdam şi la doar o oră de oraşul
german Münster.
Cazare: Campusul universităţii găzduieşte aproximativ
2,000 de studenți, iar preţul chiriei pentru o cameră
mobilată şi utilată în campus variază între 300 şi 500 de
euro/lună.

Programe de doctorat (PhD)
-

Nanotechnology
Telematics and Information Technology
Biomedical Technology and Technical Medicine
Energy and Resources
Innovation and Governance Studies
Geo-information Science & Earth Observation
Behavioural Research

Cerințe de admitere
Programe de licenţă (BSc): Diplomă de Bacalaureat şi
unul dintre testele de limba engleză IELTS (minim 6.0),
sau TOEFL IBT (cu un scor de 80). Pentru mai multe
detalii accesaţi:
www.utwente.nl/bachelor/en/admission/
Programe de masterat (MSc): Diplomă de licenţă şi
unul dintre testele de limba engleză IELTS (minim 6.5),
sau TOEFL IBT (cu un scor de 90). Pentru mai multe
detalii accesaţi: www.utwente.nl/master/how-to-apply/
internationaldegree
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

Taxa de şcolarizare este de € 1.835 euro pe an. Studenţii
proveniţi din statele Uniunii Europene pot primi burse şi
ajutor financiar pentru studii. Ministerul Educaţiei din
Olanda oferă acestora posibilitatea unui împrumut
pentru taxa de şcolarizare iar restituirea se face după 2
ani de la absolvire, pe o perioadă între 15 şi 20 de ani.
Pentru mai multe detalii despre posibile burse de studiu
accesaţi: roburse.ro/burse-HG.php sau www.utwente.
nl/internationalstudents/scholarshipsandgrants
Pentru mai multe informaţii despre programele de studii
accesaţi: www.utwente.nl/master sau www.uwente.nl/
bachelor/en
Ai întrebări? Contactează-ne: study@utwente.nl

UT Romania Portal: www.facebook.com/UT.Romania
UT Page:

www.utwente.nl/en

