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Câteva cuvinte din

partea directorului

Integral



"Cu ce se ocupă firma Integral?

Şi această întrebare mi-a tot fost pusă în ultimii ani.

De regulă răspunsul este unul general şi ambiguu.

"Tot ce ţine de studii în străinătate" sau unul precis, dar incomplet: "Îi ajutăm pe tineri să

îşi găsească universitatea sau şcoala potrivită."

Domeniul de consultanţă educaţională în care activez este unic. Firmele care oferă astfel

de servicii sunt o raritate.

Principiul de  lucru este unul şi acelaşi. Totul începe cu o întâlnire-consultaţie cu clientul. 

Aceste consultaţii sunt gratuite.

De aici apare şi prima diferenţă. În alte locuri va trebui să plătiţi aceasta întâlnire sau nu

veţi primi răspunsuri detaliate.

Gratuitatea nu provine din faptul că nu preţuim timpul consultanţilor noştri sau nu vă

acordăm suficientă atenţie.

Prima consultaţie se află la baza întregului proces de admitere şi va clarifica întrebarea

dacă aveţi nevoie de noi şi dacă ne veţi acorda încrederea coordonării procesului.

Acum ceva timp, o cunoştinţă de a mea mi-a pus o întrebare la care

niciodată nu am fost în stare să răspund pe scurt.

Pentru luarea unei decizii informate, după părerea noastră veţi avea nevoie de:

•        informaţii competente despre produsele educaţionale care vă interesează

•        răspunsuri avizate la toate întrebările puse de dvs - (vă recomand să veniţi cu o listă)

•        informaţii suplimentare, pe care le veţi primi după prima întâlnire, care răspund nevoilor dvs.

         educaţionale

Asta presupune prima noastră întâlnire.

Doresc să vă asigur personal de profesionalismul consultanţilor noştri şi a firmei reprezen-

tate de mine INTEGRAL Programe Educaţionale

Ivan Domuschiev 

Director General

ivan@integraledu.ro

021/311 05 72





- it’s all you need!



Pachetul gratuit 

Integral este partenerul, care a câștigat încrederea a celui mai mare

număr de universități. Descrierea programelor și condiţiile de admitere

pot fi găsite în acest catalog.

Dacă alegeţi să aplicaţi la una dintre ele, veți beneficia de serviciul gra-

tuit "Înscriere la universitate"

Consultaţii plătite

În funcție de criteriile de selecție a universității, bugetul  și rezultatele academice este

posibil se fie preferabila aplicarea la o universitate, in afara listei de parteneri Integral.

În acest caz, puteți folosi serviciul plătit "Înscriere la universitate". 

Acesta include asistenţă pentru aplicaţiile la toate universitățile, fără restricții.

Experienţa noastră cu instituţii nepartenere ne recomandă . 

Prin noi au aplicat şi au fost admişi peste 50 de elevi  în primele 100 de universități din

Europa și SUA pentru 2012.

Principalele servicii oferite de Integral:

100% rată de succes

În anul 2012 dintr-un total de

300 de aplicaţii în Marea Bri-

tanie 297 au fost admişi.

Mergi la sigur

Dacă ai decis să aplici sin-

gur, poţi beneficia gratuit

(până la data de 5 Decem-

brie) de serviciul "Verifi-

care UCAS".

Aplică pentru Marea Britanie prin UCAS 

Din noiembrie 2008 INTEGRAL este un centru oficial UCAS pentru

depunerea documentelor într-un sistem centralizat de aplicare, în

Marea Britanie - UCAS.

În fiecare an sute de elevi beneficiază de serviciile UCAS APPLY CEN-

TER Integral pentru studii de licenţă în Marea Britanie.



Consultaţii preliminare

Stabilirea necesităților candidatului

Familiarizarea candidatului cu:

Oferta educațională

Procedurile în vigoare practicate de universităţi la data consultaţiei

Bugetul necesar aproximativ

Determinarea obiectivelor candidatului în urma unei analize personalizate a necesităților,

conform cu oferta educaţională

Elaborarea unei liste de programe universitare conform obiectivelor stabilite, în urma căreia

candidatul alege destinațiile aplicației sale

Familiarizarea candidatului cu documentele necesare pentru aplicație si termenele limită de

înscriere

Aplicația la programele universitare alese

Întocmirea dosarului de aplicație

Trimiterea aplicațiilor în conformitate cu procedurile impuse de universitățile alese

Monitorizarea procesului de aplicație prin asistarea candidatului la solicitările

universităţilor legate de procesul de admitere

Confirmarea locului la universitatea aleasa

În timpul primului an de facultate

Asistenţa pe perioada acomodării

Ajutor pentru depunerea documentelor către Student Loans Company şi alte

împrumuturi pentru studenţi

Serviciul "Înscriere la universitate" include:

Finalizarea aplicaţiei pentru universitate şi plecare:

Familiarizarea candidatului cu informații despre posibile ajutoare financiare. în

cazul în care acesta le solicită

Asistenţă pentru aplicaţii de împrumut pentru taxa de şcolarizare sau aplicaţii

pentru burse. 

Pregatire pentru plecare şi sosire la universitate.

Asistenţă la achiziţionarea biletelor de avion.

Telefon de urgenţă 24/7.

Orientare înainte de plecare.



Procesul de aplicare explicat 

pas cu pas pag. I - XXIX

Profilele universităţilor, 

la care puteţi aplica GRATUIT 

prin intermediul Integral pag. 1 - 162



În Europa există 

peste 40 000 de universităţi.

Iar tu poţi să studiezi 

doar la una dintre acestea!



Guardian, The Times, New York Times - Ziare sau clasamente?

Există clasamente generale ale universităţilor cu evaluări generale şi clasamente după

specializări. Acestea sunt fie mondiale, fie pentru una sau mai multe ţări. Universităţile

sunt evaluate în aceste clasamente pe baza succesului academic şi performanţelor

ştiinţifice. În ultimii ani, din ce în ce mai des, sunt luaţi în considerare şi alţi factori, care se

dovedesc a fi la fel de importanţi.

Realizarea profesională a studenţilor în maxim 1 an de la absolvire

Acum 3 ani universităţile din SUA şi Europa au decis să includă angajatorii în procesul de

evaluare a activităţii lor. Astfel numărul absolvenţilor, care îşi găsesc un job în domeniul

pentru care s-au pregătit în maxim un an de la absolvire, are un impact direct asupra

poziţiei în clasament a universităţii absolvite. 

Astfel sunt luate în considerare nu doar rezultatele de la examene, dar şi aşa numitele

"soft skills", care sunt foarte apreciate de către angajatori, precum şi orientarea practică a

instruirii.

Nivelul de remunerare a absolvenţilor

Pentru majoritatea oamenilor din ziua de azi scopul final, pentru care se decid să urmeze

cursurile unei universităţi, este standardul de viaţa dorit, asigurat de diploma de

absolvire.

Acest lucru este strâns legat de nivelul universităţii în domeniul respectiv, calitatea studi-

ilor şi dotărilor, precum şi de legăturile cu mediul de afaceri.

Alţi factori, care sunt luaţi în considerare în procesul de elaborare a clasamentelor:

- Studen satisfaction - Student staff ratio - Teaching score

Care este cea mai bună universitate? 

sau care este cea mai bună universitate pentru mine?

Ocuparea primului loc într-un clasament general nu înseamnă că toate specializările sunt la fel de

bine cotate. De exemplu universitatea Sunderland, din Marea Britanie, care este pe locul 57 în clasa-

mentul general al universităţilor din Marea Britanie al ziarului Guardian, se află pe locul 4 în domeniul

turismului.

Ştiaţi că: 
Cursurile studenţilor la jurnalism din Universitatea Salford din Anglia, de exemplu, au parţial loc în studiourile

BBC, iar inginerii de la cursurile de Inginerie aerospaţială au posibilitatea să facă un stagiu în cadrul companiei

AIRBUS.

Studenţii de la universitatea Coventry au participat la design-ul panoului maşinii Jaguar XF, iar în fiecare an

cei mai buni studenţi din programul de Design Auto îşi desfăşoara stagiul de practica în uzina companiei din

Coventry. 

� Alegerea universităţii � Alegerea specializării � Pregătirea documentelor



În birourile noastre puteți primi informații detaliate despre cele mai bune universități, în funcție de spe-

cializare, precum și despre locul lor din clasamentele naționale sau internaționale. De asemeni, consultantul

nostru vă va sfătui, în funcție de performanța academică de pănă acum, care sunt universitățile unde puteți

aplica și dacă aveți nevoie să îmbunătățiți rezultatele pentru creșterea șanselor de reușită.

Ce doresc să știe părinții

(cele mai dese întrebări puse de părinți)

- la ce sumă se ridică și când trebuie plătite taxele de studiu în diferitele țări?

- care este bugetul pentru întreținerea unui student?

- se oferă drept de muncă? (deși noi nu recomandăm să vă bazați pe ideea de

muncă pe perioadă studiilor, deoarece studiul este intens și nu rămâne mult

timp pentru muncă).

Ce întreabă candidații

(informațiile sunt generale și se referă predominant la candidații pentru studii de licență)

- viața de student și atmosfera din oraș?

- mai sunt și alți români?

- cât de modernă este bază universitară (în special pentru programele tehnice 

și de cercetare)?

- ce limbi străine pot fi studiate?

- în ce țări se poate călători cu programul Erasmus (programul UE pentru 

schimb de studenți)

- ce stagii de practică sunt oferite de către universitate?

Britanicii aleg universitatea și prin intermediul Booz In-
dex - prețul mediu al unei băuturi (suc de portocale, bere,
vin) și partea din împrumutul acordat de Student Loans
Company, ce râmăne să fie rambursată

Stiți care este factorul cel mai rar luat în considerare în
momentul alegerii destinației de studiu, și care exercită
cea mai mare influență în procesul de adaptare? 
- Clima...

În Olanda se serbează sfărșitul primului an prin invitarea părinților la facultate.
Petrecerea nu trebuie ratată!
În România mai bine de jumătate dintre părinți nu au vizitat niciodată universitatea la care
studiază copiii lor. Mulți dintre studenți declară că le-ar fi rușine dacă ar fi vizitați de către părinți.

Interesant



După consultația inițială și gratuită veți primi o listă cu instituții de învățământ

potrivite, care oferă specializarea dorită de dvs.

În unele cazuri aceste servicii pot necesita un efort suplimentar și costurile pot fi

între 100 și 400 de euro, în funcție de țară.

La noi veți primi aceste servicii gratuit.

Noi nu ne limităm doar la universitățile din acest catalog - vom căuta cea mai

potrivită universitate,

Cum vă poate ajuta consultantul Integral?

Pe site-ul www.worldeducation.ro
aveți posibilitatea să indicați specializările, de care sunteți interesat și să primiți o listă
cu universitățile și denumirile exacte ale specializărilor. Dacă decideți să aplicați într-o
universitate din această listă - puteți să aplicați prin intermediul Integral și să folosiți
în mod gratuit asistența noastră până la momentul plecării.

Lista de opțiuni va fi personalizată și va lua în considerare:- 

- bugetul dvs.

- țările preferate

- clasamentul universităților

- și nu în ultimul rând nivelul dvs. academic, aici fiind inclusă și evaluarea consultan-

tului cu privire la șansele de admitere

- testare de limbă engleză

- test de orientare 

profesională

Dacă este nevoie putem să oferim:

100% rată de succes

În anul 2012 dintr-un total

de 300 de aplicaţii în Marea

Britanie 297 au fost admişi.

� Alegerea universităţii � Alegerea specializării � Pregătirea documentelor



"Alege o profesie care îţi place şi nu va

trebui să munceşti nicio zi din viaţa ta"

Confucius.



Este recomandabil să alegeți o profesie înainte de a alege o universitate și o specializare. 

Este important, deoarece există anumite așteptări și cerințe de specializare pentru

oamenii care lucrează într-un anumit domeniu, iar în multe cazuri se cere să se respecte și

anumite standarde etice. Bineînțeles că cele mai prestigioase și bine plătite profesii

necesită și o diplomă de studii universitare.

Dacă deja aveți o idee despre domeniul pe care doriți să vă dezvoltați, puteți să aflați ce

nivel de instruire este necesar. Acest lucru poate să vă ușureze alegerea unei specializări

la universitate.

Profesii pentru persoane cu studii superioare

Nu contează dacă v-au plăcut anii 60, 70 sau 80. Voi v-ați născut în anii 90, nu e așa? Atun-

ci când veți deveni absolvenți va fi anul 2017 - 18. Cum va arăta lumea atunci, ce

specializări și abilități vor fi căutate de angajatori? Oare profesiile prestigioase vor fi la fel

și atunci la fel?

Profesii tradiționale pentru persoane cu studii superioare

Unele profesii nu pot fi practicate fără o diplomă. Așa dictează tradiția. Printre acestea se

numără dreptul, medicina, ingineria, educația, cercetarea.

Profesii moderne pentru persoane cu studii superioare

Noile profesii, mai ales managementul, tehnologii informatice și arta de asemeni necesită

o diplomă. În această categorie sunt incluși contabilii, prgramatorii, profesorii și jurnaliștii.

Profesii de nișă cu studii superioare

Pentru care nu este nevoie de o diplomă de studii superioare, dar unde există o nevoie

din ce în ce mai acută de specialiști de înaltă calificare cu abilități şi cunoștințe specifice.

Printre acestea se numără managerii din domeniul hotelier și de divertisment, serviciile

medicale și comerțul cu amănuntul.

Trebuie să îmi aleg o profesie acum?

Nu ar trebui mai întâi să studiez?

Doctor, avocat, contabil - lista de profesii nu se epuizează cu aceste 3 activități. Există

locuri de muncă pentru oameni cu studii superioare și în alte sectoare, precum

construcții, inginerie, afaceri, educație, tehnologii, sănătate, mediul înconjurător, finanțe,

cultură. 

� Alegerea universităţii � Alegerea specializării � Pregătirea documentelor



Examinări specifice suplimentare:

UKCAT - Medicină în UK

LNAT - Drept în UK

GMAT, GRE - Masterate

Informaţii despre termenele şi modalitatea de depunere veţi primi din partea consul-

tantului dvs.

Este obligatoriu ca un copil dintr-o familie de avocaţi să studieze Drept sau un copil
dintr-o familie de arhitecţi să se orienteze spre proiectare sau construcţii?

Bineînţeles că tradiţiile familiale sunt importante, la fel ca şi alţi factori, precum pres-
tigiul, nivelul de remunerare, perspectivele de dezvoltare.... Cele mai importante
aspecte de luat în considerare în alegerea unei profesii, insă rămân aspiraţiile şi
abilităţile copiilor.

Orientare profesionala şi consultaţii
Orientarea profesională şi ddiferenţa între diferitele specializări

Consultanţii din Integral vă vor ajuta să aflaţi mai multe despre diferitele specializări şi profesii, să

faceţi diferenţa între Marketing şi Publicitate de exemplu, şi vă vor prezenta ce studiază viitorii

ingineri aviatici sau manageri de PR:

Consultaţii individuale profesioniste

Pe bază unei analize amânunţite consultantul dvs. vă va recomanda anumite specializări şi

universităţi.

Acest serviciu este foarte potrivit pentru copii din clasele 10 şi 11, deoarece permite o orientare din

timp şi facilitează luarea deciziei de aplicare.

Pentru admiterea la unele specializări sunt necesare documente suplimentare sau

susţinerea unor examene. Pentru specializările legate de design, artă şi arhitectură în

majoritatea universităţilor se cere un portofoliu, pe care vă vom ajuta să-l pregătiţi şi

trimiteţi către universitate





Completarea formularelor reprezintă

partea uşoară a aplicaţiei.

Abia după acest pas urmează 

procedurile dificile.



De unde pot începe...

O parte a procesului de consultanţă la Integral şi serviciul "Înscriere la uni-
versitate", o reprezintă ajutorul pentru elaborarea scrisorii de motivaţie.
După pregătirea scrisorii, această va fi verificată de consultanţii noştri, care
vă vor oferi sfaturi pentru îmbunătăţirea acesteia. Dacă nu vă simţiţi pregătit
pentru a scrie această scrisoare, noi vă putem oferi un seminar specializat
despre "Cum se scrie o scrisoare de motivaţie".

Seminarul de scrisoare de motivaţie

Noi ştim că scrisoarea de motivaţie reprezintă cea mai grea parte din

dosarul de aplicaţie pentru studii în străinătate şi, de aceea, organizăm
semi-narii specializate, care vă vor ajuta să finalizaţi cu succes această sarci-
na.Studiul are loc în grupuri mici, pentru a se obţine efectul scontat. Pe
lângă informaţia generală şi sfaturile din timpul seminarului, vom discuta
împreună exemple de scrisori de motivaţie, organizăm sesiuni de brain-
storming şi lucrăm individual cu fiecare candidat.

Taxa pentru seminarul de scrisoare de motivaţie este de 30 de euro

Pentru programări vă rugăm să consultaţi site-ul www.integraledu.ro şi să
vă înscrieţi din timp, deoarece locurile sunt limitate.

Scrisoarea de motivaţie sau cea mai grea parte a dosarului!

Nu uitaţi ca acesta este singurul text cu care va trebui să convingeţi

universităţile să vă aleagă. Nu vă lăsaţi la voia întămplării - a se înţelege ... pe

clişeele de pe Internet!

Admiterea într-o universitate de top depinde în proporţie de 70% de scrisoarea

de motivaţie

Restul de 30% depinde de rezultatele la examenele de limbă străină, Bacalaure-

at, diplome şi experienţă acumulată.

universităţile folosesc în mod obligatoriu sistemul special Copycatch
System, care detectează instant "textele împrumutate". Nu trebuie să vă
riscaţi astfel viitorul academic. Din păcate, datorită materialelor aflate din
abundenţă pe Internet şi schimbul de scrisori între colegi, primim
raportări din partea universităţilor despre cazuri de plagiat, aşa numitul
"similarity detection".

� Alegerea universităţii � Alegerea specializării � Pregătirea documentelor



Do you SPEAK English or you speak ENGLISH?

Ce alte servicii vă putem oferi:

în Integral se desfăşoară cursuri specializate de pregătire pentru examenle

IELTS şi TOEFL, Cambridge ESOL.

pentru vacanţa de vară am pregătit variante de 2 şi 4 săptămâni pentru cur-

suri din UK sau SUA, care includ şi susţinerea examenului. Pentru mai multe

informaţii vă rugăm să vă adresaţi consultantului dvs.

Cum putem demonstra universităţii că stăpânim limba engleză la nivelul academic

cerut?

Pentru Marea Britanie şi SUA, precum şi pentru unele universităţi din Olanda este

obligatoriu pentru candidat să deţină un certificat de stăpânire a limbii. Examenele

recunoscute pentru limba engleza în scopuri academice sunt: TOEFL, IELTS, CAE,

CPE.

Ştiaţi că majoritatea universităţilor din Danemarca au un test propriu, care determină gradul de

stăpânire a limbii?

Testul poate fi susţinut la Integral. Unele universităţi din Olanda echivalează orele de limbă en-

gleza din ciclul liceal.

Pentru anumite specializări

cerinţele de cunoaştere a lim-

bii sunt mai ridicate sau există

sau sunt cerute note minime

pentru secţiunea de limba

engleză scrisă sau vorbită.

Pentru anumite specializări cerinţele de

cunoaştere a limbii sunt mai ridicate sau

există sau sunt cerute note minime pen-

tru secţiunea de limba engleză scrisă

sau vorbită.



Cu cât mai motivat – cu atât mai bine!

Cursurile noastre sunt doar pentru elevii ce urmează să aplice la universităţile

din străinătate anul acesta, fapt ce determină ca motivaţia de a învăţa să fie

foarte ridicată. Acest lucru ajută foarte mult în obţinerea celor mai bune rezul-

tate în cel mai scurt timp.

Predarea cursului se

pliază pe necesităţile

elevilor, acesta având loc

în fiecare sâmbătă,

dimineaţa sau după-

amiază. Astfel cursul

garantează 100% succes,

fără a se suprapune cu

obişnuita pregătire pen-

tru bacalaureat.

Septembrie Octombrie Noiembrie

Decembrie

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August
2012

Bucureşti

13 şi 14 oct.

Constanţa 16 oct.

Timişoară 17 oct.
2 – 3.03 - Bucureşti

7.03 Constanţa

SPOT ADMISSION

15.10.2012

Termenul limită

pt. aplicaţiile la

Oxford şi Cam-

bridge, precum şi

pt. programele de

medicină în UK

15.01.2013

Termen limită pt.

aplicarea în UK

24.02.2013

UCAS Extra - o a

doua şansa de a

studia în UK

17.09.2012

Ultima prima zi

de şcoală

27/31.05.2013

Aplicaţiile pt.Stu-

dent Loan din

Marea Britanie

Sfărşitul lunii 

Scrisori finale

pt.admitere

necondiţionată -

Danemarca şi

Olandă 31.08.2013

Termen limită

pt.trimiterea doc-

umentelor pt.UK

Mijlocul lunii 

august

Perioadă de Clear-

ing - ultimele

locuri din Marea

Briitanie

04.07.2013 

Termenul llimită

pt.UCAS Extra

Mijlocul lunii

aprilie este

perioadă pt.inter-

viurile

pt.admitere în

Danemarca

15.03
Termenul limită

pt. Danemarca

2013

24.03
Term.

limită UK

(arhitetură

/design)

31.03.2013
Termenul limită pt.

răspunsurile din

partea univ. UK

Începutul lunii -

Actele pt.cazarea

în Marea Britanie

1 - 5 mai

Confirmarea

studenţilor

acceptaţi în UK

01.04.2013

Termenul reco-

mandat

pt.depunerea

aplicaţiilor

pt.Olanda

2013

Calendarul viitorului student 2012 - 2013



Investiţia în educaţie:

Taxele curente

Modul în care acestea sunt de așteptat

să se schimbe

Soluţii financiare disponibile



Condiţii de muncă  

În Anglia studenţii au dreptul să muncească 20 de ore pe săptămână, indiferent de

naţionalitate. Piaţa de muncă pentru români se va deschide în 2014, iar până atunci

studenţii trebuie să aplice pentru un permis de muncă, timpul de obţinere al acestuia fiind

destul de lung.

Burse

Oferite de universităţi şi colegii sau de către fundaţii şi organizaţii de caritate. Mai multe

detalii gasiţi www.worldeducation.ro

În cazul în care te poţi întreţine şi nu vei aplica pentru un împrumut pentru taxa de

şcolarizare, este bine să pregăteşti urmatoarea sumă de bani pentru fiecare an de studiu

(3 ani in total):

Taxa de şcolarizare este între 6000 şi 9000 Lire/an (de obicei universităţile practică taxe

de 9000 Lire)

Costurile de trai sunt estimate la 500 – 600 Lire/luna, în funcţie de locaţie.

Împrumutul pentru taxa de şcolarizare - Studii de Licenţă

Acest împrumut acoperă întreaga taxă de şcolarizare practicată de universităţile de stat,

până la pragul maxim de 9000 de Lire, iar cei care administrează  acest împrumut sunt

Student Finance England, aplicând o dobândă foarte mică. Eligibili sunt studenţii care

accesează pentru prima dată studiile universitare.

Restituirea împrumutului începe după ce studenţii au absolvit şi depăşesc un venit de

12,600 Lire/an în România sau un venit de 21,000 Lire/an dacă s-au angajat în Marea Bri-

tanie.

Nu există obligaţia de a împrumuta întreaga taxă de şcolarizare, ci se poate solicita

numai o parte din aceasta, în funcţie de necesităţi. Aplicaţia pentru împrumut se face

anual pentru fiecare an de studiu. În urma împrumutului, taxa de şcolarizare va fi

automat trimisă către universitate, iar studentul nu va plăti nimic pentru acest transfer.

Acest împrumut se accesează prin trimiterea unei copii certificate de buletin împreuna

cu un formular de 30 de pagini !

Marea Britanie (Studii de Licenţă)

Dacă doreşti te putem ajuta cu acest formular chiar dacă nu ai

aplicat prin Integral. Pentru cei care au ales să aplice prin Integral,

completarea formularului este inclusă in servicii.

Atenţie: Este important să faceţi diferenţa între burse, subvenţii şi premii

(scholarships, bursaries, grants or awards), care sunt granturi şi care împrumuturi

(loans), faptul că împrumuturile prezintă o mică dobândâ şi sunt returnabile.



Condiţii de muncă  

Studenţii din Olanda au voie să lucreze numai 40 de ore pe săptămână. Piaţa muncii se va

deschide pentru cetăţenii români începând din Ianuarie 2014. Până atunci românii care

doresc să muncească au nevoie de un permis de muncă valid care este obţinut numai la

solicitarea potenţialului angajator. Deşi locuitorii vorbesc fluent limba engleză ar fi mai

simplu pentru tine să găseşti un job dacă poţi vorbi şi limba Olandeză (este recomandat să

urmezi cursuri de limbă olandeză înainte de a începe orice demersuri de angajare). În orice

caz este bine să nu te bazezi pe faptul că te vei întreţine singur muncind -  mai degrabă să

te concentrezi pe studiu având în vedere că este atât de dificil să te angajezi în Olanda.

Este mult mai uşor să găseşti un loc de muncă în cadrul universităţii unde studiezi.

Burse

Masteranzii pot aplica pentru burse oferite de universitatea la care aplică. Atunci când decid

să ofere o bursă universităţile nu iau în calcul numai rezultatele academice şi diploma

IELTS/TOEFL dar şi experienţa relevantă în muncă, potenţialul studenţilor pentru dezvoltare

etc.

Dacă îţi vei plăti singur studiile în străinătate (cu ajutorul părinţilor bineînţeles) şi nu vei

apela la un împrumut pentru studenţi, trebuie să te pregăteşti cu următoarele sume pen-

tru fiecare an de studiu (3 sau 4 ani în funcţie de universitate)

Pentru români taxa de studii este în jurul sumei de 1800 euro, atât pentru studii de licenţă

cât şi de master, în universităţile academic. 

Programele de master în universităţile de ştiinţe aplicate sunt mult mai mari, în jurul a 8-

10000 de euro, pentru că acestea nu sunt subvenţionate de guvernul olandez. 

De aproximativ 700 de euro pe lună ai nevoie pentru cazare (300-400 euro), mâncare,

transport, manuale şi alte cheltuieli pentru trai. De asemenea să ai pregătiţi aproximativ

1000 de euro - depozit pentru cazare.  

Împrumut pentru studii

Este disponibil în condiţii avantajoase un împrumut pentru taxa de studii. Acest împrumut

trebuie returnat după absolvire.

Olanda (studii de licenţă şi de master) 

Aplicaţia se face numai după sosirea în Olanda, pentru că solicită dovada

adresei de rezidenţă şi cont bancar în Olanda. De aceea în cazul primului an

de studii va trebui să achiţi taxa integral înainte de plecare. Ulterior aceasta

va fi recuperată de la guvern, fiind virată în rate lunare în contul bancar

deschis în Olanda. De obicei studenţii se folosesc de aceşti bani pentru a-şi

plăti chiria. 



Angajare

Românii pot lucra fără restricţii în Danemarca, însă nu este foarte uşor să găseşti un loc de

muncă. A vorbi limba daneză reprezintă cu siguranţă un avantaj însă nu o garanţie, mai

ales în timpuri de criză financiară.

Burse

Nu există burse pentru că învăţământul este gratuit. Nu poţi aplica nici pentru alte surse

guvernamentale de suport financiar.

Universităţile de stat nu percep taxe de studii.

Deci ai nevoie de bani numai pentru a-ţi acoperi cheltuielile de trai.

În medie ai nevoie de 700-800 euro pe lună (350-400 euro/lună chirie sau 240-400

euro/lună în cămine studenţeşti unde există, mâncare, transport, materiale de studiu, asig-

urare). Un deposit de aproximativ 1000 de euro este solicitat pentru cazare.

Danemarca

Suedia



Nu lăsa cele mai importante decizii

pentru ultimul moment



Cum vă poate ajuta consultantul Integral?

Este limpede că nu te vom putea ajuta cu examenul de Bacalaureat!

Domeniul nostru de expertiză rămâne aplicaţia ta pentru studii în străinătate

În această etapa consultanţii noştri experimentaţi te vor ajuta să evaluezi corect riscul şi să

eviţi surprizele neplăcute. De asemeni te poţi folosi de "admiterea garantată" - dacă nu

reuşeşti să îndeplineşti condiţiile impuse de universităţile alese de tine, noi îţi vom oferi un

loc într-o universitate parteneră.

"Jocul" celor mai grele decizii

Luna mai este luna în care va trebui să accepţi sau să respingi ofertele universităţilor.

Partea cea mai problematica este că va trebui să te bazezi pe rezultatele de la Bacalaure-

at. Universităţile cer o notă minimă (de exemplu 8.00) şi, în cazul în care nu obţii această,

nu se vor face compromisuri. 

Ofertele preliminare din partea universităţilor sunt condiţionate de notele tale

viitoare. Vei fi în stare să faci un pronostic bun şi să decizi pe care dintre oferte

şă le refuzi şi pe care să le accepţi?

Dacă ai aplicat la mai multe universităţi şi toate au trimis scrisori de ac-
ceptare condiţionată, acum va trebui să te gândeşti foarte serios. Este re-
comandabil să fi ascultat de consultant şi să ai de ales între 3-4
universităţi.

Alfel este foarte dificil!

� Alegerea finală a universităţii la care vei studia � Cazare  � Plecare



La ce adresă vei primi scrisorile din

luna septembrie



Noi nu vom permite să ratezi momentele importante, te vom informa cu privire la

termenele limită, te vom ajuta cu formularele voluminoase (dosarul de împruuturi de studii

poate ajunge la 30 de pagini), îţi vom spune ce reprezintă Cardul European de Sănătate şi

cum acesta îţi poate fi de folos.

Înainte de plecare vom organiza o întâlnire cu viitorii tăi colegi din ţară, care vor pleca la

aceeaşi universitate.

Dacă aţi observat, spre finalul părţii introductive noi am renunţat la formulele de politeţe.

Acest lucru se datorează faptului că noi deja ne cunoaştem :)

Poate te gândeşti că întâi e bine să fii acceptat şi abia apoi va trebui să te gândeşti la

cazare şi finanţarea studiilor.

Însă aceste probleme ar trebui să fie rezolvate în prealabil, deoarece dacă acestea sunt

lăsate pentru luna august, întârzierea poate fi fatală

Am fost acceptat! Şi unde voi locui?

În paralel cu procesul de aplicare va trebui să rezolvi o multitudine de prob-

leme, legate de creditele de studii, cazarea, asigurările de sănătate şi altele.

Dacă până acum nu te-ai obişnuit să-ţi verifici mailul - acum este timpul!

Este important să preiei ştafeta, chiar dacă noi te vom ţine la curent,
deoarece în străinătate va trebui să te descurci singur!

� Alegerea finală a universităţii la care vei studia � Cazare      � Plecare



Freshers week









Diana Madalina Stan - University of Salford , United Kingdom 

Avantaje

pret accesibil, incluzand toate cheltuielile, plus internet 24h. Abonament la sala de

sport, teren de baschet, piscina, jacuzzi , sauna, lectii de dans, cu doar 20 lire pe an.

Este cel mai animat camin, fiind multi studenti internationali. Se organizeaza sapta-

manal activitati, mai ales in weekend. Majoritatea petrecerilor se desfasoara in case.,

insa exista un Lounge amenajat special pentru evenimente , care are  plasma, baie,

bucatarie, canapele, bancomat. ( Este  la intrarea in campus). Exista multe animale

salbatice: pasari, vulpi, veverite, care trec prin fata casei zilnic. Este o zona linistita,

inverzita , cu raul in spatele caselor. Terenul campusului este imens si ofera multiple

posibilitati de distractie. Exista de asemenea gratare si locuri speciale pentru a-ti lasa

bicicleta. 

Dezavantaje: uneori este atat de animat, incat devine galagios. Fiind multe per-

soane, uneori se ajunge la dezordine. Camera , fiind micuta si cu o fereastra mica,

mai ales la parter, nu asigura o aerisire buna. 

Programul cursurilor este destul de lejer, in primul an, fiind de acomodare. Eu , la Biomedical

Science , am avut 14-15 ore pe saptamana, iar ziua de miercuri libera, tot anul. 

Este un program usor, care lasa mult

timp liber , in care iti poti desfasura toate

celelalte activitati, in afara scolii cum ar

fii : cumparaturi, gatit, invatat, sport,

plimbat, alergat, excursii, distractie, etc.

Cursurile includ Lectures: lectii deschise,

in amfiteatre, in care se prezinta materia

la nivel teoretic; Tutorials, in cadrul caro-

ra primesti ajutor si sustinere de la

tutorele personal, pentru o mai buna

organizare a planului de studiu, precum

si proiecte ori teste notate. Exista o

relatie foarte apropiata si prieteneasca

fata de tutore, cu care se comunica

deschis , in orice situatie. Orice problema

ai intampina, nu trebuie decat sa trimiti

un mail tutorelui, iar acesta va raspunde

in cel mult 24 de ore. De asemenea

exista Practicals, orele de laborator, care

presupun lucrari practice, notate si eval-

uate academic, in fiecare saptamana. Se

lucreaza cu echipament de laborator,

aparatura performanta si diverse materi-

ale , care au scopul de a te pregati din

punct de vedere practic.

In afara cursurilor , exista numeroase

cluburi si activitati,  la care orice student

poate lua parte cu mare incredere. Exista

International Society , pentru studentii

internationali, care organizeaza sapta-

manal activitati, precum excursii, tenis,

canotaj, alpinism, ori petreceri cu specific

frantuzesc, bulgaresc, etc. Sala de sport,

sta la dispozitia oricarui student de

dimineata pana seara. Ofera aparate per-

formante, piscina, lectii de dans, inot,

jacuzzi, sauna,alpinism,  baschet, ping-

pong, handbal si multe altele. Tot in

campus exista 3 biblioteci , iar cea mai

mare este in campusul principal, avand



In ceea ce priveste programul pe care l-

am ales, Biomedical Science, pot spune

ca sunt foarte satisfacuta. Cursul

cuprinde biologie, chimie si fizica,

subiecte la care ma asteptam. Este exact

ceea ce imi place si invat din pasiune.

Modul de predare este diferit , interactiv

si iti solicita abilitatea de a te informa

singur. La cursuri, teoria predata se rezu-

ma la prezentari tip PowerPoint , in cele

mai multe cazuri. De aceea, pentru

examene si lucrari, informatiile complete

sunt luate din carti si alte surse informa-

tive, de catre fiecare student. Acest lucru

este extrem de util, pregatindu-te sa te

descurci singur, sa intelegi informatiile

mai bine si sa te motiveze in promovarea

examenelor. Se tine foarte mult la ideea

de a nu plagia, care este strict

interzisa,de aceea exista un sistem de a

verfica (numit “Turn it in “ )orice eseu

trimis profesorilor. Este evaluata similari-

tatea continutului fata de toate articolele

de pe internet. Nota acordata este in

functie de procentul de plagiarism.

Asadar, cel mai indicat este ca informati-

ile sa nu fie luate de pe internet, ci din

alte surse.Mi se pare o metoda corecta si

inteligenta. In ceea ce priveste evaluarea

la examene, este una obiectiva , iar

examenele finale presupun o pregatire

serioasa. Nu este imposibila promovarea,

atata timp cat fiecare student este

responsabil si se pune la punct cu

metodele de evaluare.Sunt foarte mul-

tumita de orele de practica care ni se

acorda saptamanal, pentru ca ni se per-

mite sa lucram cu aparatura performan-

ta, la orice lucrare practica, lucru care ne

dezvolta abilitatile practice si sporeste

experienta necesara ulterior. Relatia cu

profesorii este foarte relaxata, deschisa si

intotdeauna este o atmosfera degajata la

cursuri, fapt care  nu iti induce o stare de

panica. Find orarul aerisit, poti fii mereu

odihnit la cursuri si te poti concentra pe

ceea ce se preda. 

In concluzie, este important ca fiecare

sa ia decizia cea mai buna in ceea ce

priveste programul ales, astfel incat sa

fie satisfacut si sa termine in fiecare

an cu bine, mai ales ca  anii 2 si 3 con-

teaza in final! 

Diana Madalina Stan - University of Salford , United Kingdom 

un sistem performant prin care inchiriezi si returnezi carti. De asemenea, campusul

ofera numeroase cafenele, baruri, banca, magazin alimentar,  o cantina, un cabinet

medical, precum si un parc mare, curat, unde te poti recrea in timpul pauzelor dintre

cursuri.

Consider ca toate serviciile necesare se ofera oricarui student , insa acomodarea  si

integrarea  fiecaruia , in lumea studentiei si a universitatii,  depinde de abilitatea de

comunicare si de adaptare la nou



Universitatea Salford şi România
Universitatea este reprezentată în România de câţi-

va Consultanţi Educaţionali. Mai mult decât atât,

reprezentanţii universităţii încep să viziteze ţara

noastră în mod regulat şi sunt interesaţi să se întâl-

nească cuposibili viitori studenţi şi familiile lor.

Fondată în 1896, Salford şi-a creat o reputaţie la

nivel mondial în ceea ce priveşte instruirea şi pro-

iectele decercetare. Puncte forte în domeniile afa-

ceri, management şi calculatoare. Specializările

Managementul Construcţiilor, Managementul

Imobiliar şi Sisteme Informatice au obţinut puncta-

jul maxim într-un studiu guvernamental pentru

valuare realizat recent. De asemenea avem o tradi-

ţie puternică în domeniul Arte, iar cursurile de Şti-

inţe Politice şi Engleză au primit premiul de exce-

lenţă din partea guvernului. Recent Departamentul

de Limbi Străine a investit un million de lire sterline

pentru clădirea în care se desfăşoară cursurile.

Facilităţi suplimentare
Universitatea investeşte în acest moment aproxi-

mativ 200 de milioane de euro în facilităţi supli-

mentare şi spaţii de studiu. În campus se găsesc

peste 800 de computere cu acces liber şi 5 spaţii de

bibliotecă, inclusiv Bibliotecapentru studii Legislati-

ve dotată cu echipamente de ultimă generaţie, cu

peste 650.000 de volume precum şi cubază de date

şi bibliotecă online. Campusul oferă şi diferite facili-

tăţi de petrecere a timpului liber.



Programul de studiu difera de la saptamana la saptamana. In

prima luna, de exemplu, aveam ore de la 8 la 12 sau de la 10

la 14/16. Dupa primele 2 luni s-au rarit orele, deoarece tre-

buia sa lucram la proiecte in grup si ne intalneam la asa nu-

mitele “group rooms”. Aceste camera era mici, cat pentru 5-6

persoane, care sa lucreze in liniste la proiect. Inainte de ex-

amene aveam cel putin o saptamana libera pentru a ne pre-

gati. Nu am activat in nicio organizatie scolara, dar puteam

sa o fac la AIESEC. In schimb mergeam foarte des la petreceri

studentesti, unde ai ocazia sa cunosti pe toata lumea, stu-

dentii fiind foarte prietenosi si sociabili. In primul an am avut

doar proiecte in grup, iar acum am de scris un proiect pe

baza internship-ului si teza de masterat in ultimul semestru.

Dupa fiecare proiect am avut examen oral. Activitatile supli-

mentare organizate de facultate se pot rezuma la anumite

prezentari despre gasirea unui loc de munca, crearea unui

CV de succes. La inceputul anului am participat la o com-

petitie ce consta in mai multe probe, dupa care am mers

intr-un lo-

cal unde

am sarba-

torit invin-

gatorii si

binenteles

a fost o

ocazie de

a ne cunoaste mai bine colegii. Dar, cursurile, seminariile, ex-

amenele, prezentarile difera de la o specializare la alta. Eu

sunt la International Business, si am avut mai multe cursuri

la inceput, spre deosebire de altii, care la inceput abia

mergeau la scoala. De asemenea, eu avem un examen pe

luna, altii aveau 3 examene pe zi la sfarsitului semestrului.

Depinde foarte mult de ce specializare vor alege viitori stu-

denti. In Danemarca, in special Aalborg sunt foarte multi ro-

mani. Concluzia mea este ca recomand o astfel de experien-

ta, ajuta foarte mult la dezvoltarea individului.    

Adina-Florentina Bot - Aalborg University, Denmark

Master - YEAR: 2

In Danemarca, Aalborg am locuit intr-un apartament privat (off campus)

de 4 camere plus living room, l-am impartit cu 4 studenti. Am avut 2 bai,

o bucatarie. Pretul e 300 de euro pe luna, cheltuieli incluse. Avantaje: nu

am avut program de intrare sau iesire din apartament. Era un bloc cu 4

nivele. Locatia a fost foarte buna, chiar in centrul orasului. Mie mi-a pla-

cut sa locuiesc acolo, am avut tot ce mi-a trebuit: cuptor cu microunde,

fier de calcat, videoproiector, livingul a fost mare. Dezavantaje: a trebuit

sa imi cumpar mobila. Vorbesc la trecut pentru ca acum imi fac intern-

shipul in Barcelona, Spania.   

In primul rand ceea ce invatam e de actualitate, nu se pune

accentual pe istorie si economia din trecut. Lucram in grup

pentru proiecte, nu suntem individualisti, si creem la finalul

muncii noastre un proiect foarte bun deoarce suntem 5-6

care isi aduc contributia. Fiind din tari diferite, culturi

diferite, fiecare vine cu o idee pe care o analizam si o punem

in aplicare dupa multe slefuiri. Am invatat ca munca in

echipa aduce rezultate mult mai bune si eficiente. In plus, se

pune accent mai mult pe practica, nu teorie. Adica tot ce in-

vatam teoretic trebuia aplicat. De aceea si evaluarea era pe

baza unui proiect, unui studiu de caz.

In plus, universitatea mi-a dat opor-

tunitatea de a cunoaste alta tara

prin intermediul internshipului. Cu

ocazia asta, orice student poate sa

mai exploreze si alte culturi, oa-

meni, stiluri de viata, din care invol-

untar invata si il face sa fie mai

open-minded. 

Cursurile sunt sustinute de profesori

internationali, dar si de danezi, iar

daca aveam intrebari puteam sa le

punem negresit in timpul cursului

sau dupa curs. Tot timpul au avut

rabdare si nu ne-au repezit.   

Dupa un an de studii in Danemarca, pot sa spun ca in acest an am invatat mult mai

mult decat am facut-o in 3 ani la o universitate din Romania. 

De asemenea, eu avem un examen

pe luna, altii aveau 3 examene pe zi la

sfarsitului semestrului. 

Inceputul poate fi mai greu, dar cu timpul te obisnuiesti si realizezi ca

meritai o viata mai buna. Nu am niciun regret ca am facut pasul de a

studia in strainatate, ba mai mult, ma bucur in fiecare moment ca am

ales sa plec. Cu ocazia asta doresc sa ii multumesc Anei Maria Papp

pentru suportul acordat pentru inscriere. Mi-a facut o reala placere sa

completez acest feedback form. Sper ca vi-am fost de folos. 

Cu stima,

Adina Bot 



Florentina Mitulescu - University of Huddersfield

Architecture - Year 2

Exista 3 firme pentru cazare la

camin in oras (Digs fiind partenera

cu universitatea) toate cu preturi in-

tre 75-100 de lire pe saptamana. In

aceste preturi sunt incluse diferite

facilitati cum ar fi abonament la au-

tobuz la un pret foarte redus (10 lire

pe an, disponibil doar la Digs Ac-

commodation), conexiune la inter-

net, servici de cleaning incluse, fac-

turi incluse, abonametne la sala de

sport foarte convenabile (160 de lire

pe an, disponibil la Aspley Hall si

Digs). In mare parte toate cam-

pusurile sunt situate in centru ora-

sului, la o distanta de 5-10 minute

de universitate; exceptie face parte

Storthes Hall (parte a Digs) care se afla situat in afara orasului, dar transportul este asigurat.

Am avut ocazia sa vad toate campusurile (camere, bai, bucatarii etc) si pot sa zic ca cel mai convenabil este Ashen-

hurst Student Houses(Digs). Acesta nu arata tocmai ca un campus deoarece nu are blocuri cu apartamente ca celelalte

campusuri, ci are 38 de case cu 8 camere, 4 bai, bucatarie si lounge. Este situat la 15 minute distanta de facultate, trans-

portul este inclus, dar se poate ajunge foarte repede si pe jos.Preturile sint intre 75-85 de lire pe saptamana si includ fac-

turile, internet, servicii de securitate si de cleaning.

Urmatorul campus in top este Storthes Hall, cel mai mare din oras. Desi se afla in afara orasului, multi studenti din

anul 1 opteaza pentru acest campus. Aici sunt in jur de 30 de blocuri cu aproximaix 16 apartamente fiecare. Fiecare aparta-

ment are 8 camere cu bai proprii, bucatarie si (in apartamentele deluxe) lounge. In incinta campusului se afla magazin ali-

mentar, un club si sala de sport. Preturie sunt intre 85-100 de lire pe saptamana si includ facturi, internet, servicii de securi-

tate etc. Aici nu este sunt incluse serviciile de cleaning fiecare student fiinde responsabil de curatenia din camere, bai si

toate spatiile comune.

Aspley Hall si Little Aspley Hall sunt preferate de studentii din anii mai mari. Ambele se afla la mai putin de 5

minute de facultate. La fel ca Storthes Hall, sunt alcatuite din blocuri cu apartamente.In campus este o sala de sport dotata

si cu o piscina, jacuzzi si sauna. Preturile sunt intre 90-100 de lire pe saptamana si includ facuturile, internet, servicii de se-

curiate. Cei care nu au optat sa locuiasca in campus, stau in case private, cu chirie. Preturile oscileaza intre 40-120 de lire pe

saptamana. Chiria la un landlord are foarte multe beneficii in comparatie cu un camin. In primul rand pretul mult mai

scazut; de exemplu cu 65 de lire pe saptamana cu incluse toate facturile iar casa este de aceeasi calitate cu cele de la

camin. Pe langa asta nu mai sunt reguli impuse (cati oaspeti se poate primi in casa si de cate ori pe saptamana). Un mare

avantaj il preprezinta ca iti poti alege singur cu cine vrei sa stai anul urmator. Se pot gasi case tip studio (o singura camera,

cu bucatarie, baie si lounge) dar si case cu 10 camere. Majoritatea caselor au 3-4 camere. In comparatie cu cele din camine ,

camerele sunt mult mai mari. Singurele

dezavantaje sunt ca nu se stie ce puncte

slabe are casa (legate de izolare in spe-

cial).

Primul an este un an destul de relax-

ant,este unul de acomodare cu noi

termeni, profesori, stil de invatamant

etc. Orarul nu este deloc incarcat cu

materii complet inutile. 

Sunt foarte multe variante de a pretrece timpul liber. Sunt multe pub-uri la

preturi avantajoase in oras, precum si centre comerciale. In afara de asta,

multi dintre studenti se duc in afara orasului sa se relaxeze : Manchester,

Leeds si Sheffield sunt destinatiile preferate pentru distractie, cumparaturi

si pentru a vedea multe lucruri mai frumoase decat in Londra

Pentru realizarea eseurilor si a proiectelor nu este permisa utilizarea

internetului decat daca la biblioteca nu se gaseste o informatie

anume; toate temele se fac cu ajutorul cartilor din biblioteca. Bibliote-

ca universitatii este mai mult o zone de relaxare. Majoritatea studen-

tilor isi fac temele aici deoarece toate calculatoarele sunt de ultima

generatie, sunt foarte multe titluri de carti, exista o cafenea si o canti-

na. Accesul la biblioteca este permis non-stop si se face pe baza stu-

dent cardului. Toti studentii au acces la absolut toate cartile, indiferent

de specializarea la care sunt inscrisi. In cadrul cursului se fac multe ex-

cursii in afara orasului, iar o data pe an se face o excursie de studiu in

afara tarii.



Raluca Paris - NHTV, University of Applied Science, Breda, Olanda - Tourism

Destination Management

Unul dintre elementele cele mai importante, atunci când m-am decis să fac pasul de a urma cursurile unei

universități străine, a fost găsirea unui loc în care să stau pe perioada studiului. Din cauza programului, am petrecut o

perioadă mult mai scurtă în Olanda decât cei care urmau alte cursuri. Găsirea unei cazări pentru o perioadă de 6 luni

a fost destul de dificil, din moment ce majoritatea contractelor se făceau pe o perioadă de 1-2 ani. 

Ofertele pentru cazare le-am primit atât din partea universității, cât și căutat pe diverse pagini de internet ale

agențiilor de imobiliare. Majoritatea acestora au un sistem în care poți alege câteva locuri, depinde de ce consideri

că ți se potrivește, însă persoana care primește oferta este aleasă aleatoriu. Am încercat de mai multe ori să îmi

găsesc o cazare în acest mod.

Am ajuns la concluzia că cel mai bine este în a-mi gasi o locuință la fața locului. Am aranjat să am o cameră de hotel

pentru câteva zile, timp în care am trecut printr-un număr de agenții, ziare, persoane private, etc. Într-un final, prin

simplul gest de a întreba pe strada indicațiile către, am întâlnit  persoana la care aveam să stau pentru următoarele 6

luni.

În acest mod am ajuns sa locuiesc în cadrul unei mici familii, având

‘propria’ mansardă mobilată și împărtășind facilitățile comune.

Prețul de închiriat a fost de 300 euro/lună, însă nu am fost

niciodată obligată să dau o anumită sumă în plus pentru produse-

le de uz comun. Uneori, pur si simplu cumpăram direct produsele.

Nu pot spune că a existat vreun dezavantaj. Întradevăr, nu puteam

avea o petrecere  sau invita persoane fără să dau un mic ‘heads-up’.

Dar la urma urmei, locuiam în casa cuiva. 

Faptul că am locuit în cadrul unei familii m-a ajutat enorm să mă

acomodez și trecerea a fost mult mai ușoară. Le doresc și celor care doresc să facă acest pas să aibă același noroc!

Per total, pot spune că sunt încântată de programul urmat. A fost o

oportunitate extraordinară, puține alte programe cred că mi-ar fi

oferit-o. 

În primă fază, pot spune că informațiile oferite în cadrul cursurilor

au fost aplicabile și practice pentru ceea ce a urmat în program.  Ca

în orice studiu, am avut și cursuri care la moment nu le-am văzut

utilitatea, însă informațiile tot au fost bune, cel puțin pentru cultura

generală. În partea a doua, deși a fost o plăcere să călătoresc în

atâtea locuri, consider că liderii programului ar fi putut face mai

mult pentru studenți în ceea ce privește cazarea și modul de lucru

din destinații. 

În ceea ce privește  oganizarea din cadrul facultății, pot spune că a

fost la nivelul așteptărilor. Am fost ajutată oricând am avut o

anumită situație (de exemplu, am avut dificultăți cu laptopul și în

doar 24 de ore mi s-a oferit un nou laptop, pe o perioadă

determinată de către mine, pentru a îl utiliza până când l-am reparat

pe cel personal). Atât persoanele de la service desk, student infor-

mation sau liderii cursului au fost întotdeauna deschiși întrebărilor

și foarte săritori.

Facilitățile din cadrul universității sunt întotdeauna actualizate,

ținute într-o condiție foarte bună și cu tehnologie modernă.

Ca încheiere, pot spune că mă felicit pentru decizia făcută. Da, este

loc pentru îmbunătățire, dar peste tot este. Atâta timp cât se ia la

cunoștință și se fac schimbările necesare. Acest master mi-a oferit o

noua perspectivă și o nouă oportunitate pentru viitorul meu!

Faptul că am locuit în cadrul unei

familii m-a ajutat enorm să mă

acomodez și trecerea a fost mult

mai ușoară. Le doresc și celor care

doresc să facă acest pas să aibă

același noroc!



Masterul pe care l-am urmărit a avut un program compri-

mat, pentru a putea fi parcurs pe perioada unui an. Multe

activități și cursuri au fost integrate în perioada de 6 luni,

pentru a ne pregăti pentru partea a doua a masterului. 

Perioada de studiu într-o săptămână a fost diferită față de

cei care urmează un program de bachelors sau un master

extins pe o perioadă de 2 ani. Trebuie să acorzi o perioadă

mai mare de timp pentru proiectele individuale și să fii dis-

pus sa pliezi aceste ore atunci când faci parte dintr-o echipă,

pentru alte proiecte. 

Unul dintre evenimentele organizate de către universitate

este ‘Intro Week’, în care se oferă turul orașului sau excursii,

prilej în care grupa de studenți se poate cunoaște mai bine.

Totodată, în cadrul orașului sunt multe alte evenimente, pre-

cum concerte, festivaluri, piațete, etc.

Recunosc că nu am avut destul de mult timp pentru a partic-

ipa la alte activități. Însă ‘Compass’, o echipă formată numai

din studenți ai facultății, organizează și anunță aceste

activități.

Masterul pe care l-am urmărit a avut un program compri-

mat, pentru a putea fi parcurs pe perioada unui an. Multe

activități și cursuri au fost integrate în perioada de 6 luni,

pentru a ne pregăti pentru partea a doua a masterului. 

Perioada de studiu într-o săptămână a fost diferită față de

cei care urmează un program de bachelors sau un master

extins pe o perioadă de 2 ani. Trebuie să acorzi o perioadă

mai mare de timp pentru proiectele individuale și să fii dis-

pus sa pliezi aceste ore atunci când faci parte dintr-o echipă,

pentru alte proiecte. 

Unul dintre evenimentele organizate de către universitate

este ‘Intro Week’, în care se oferă turul orașului sau excursii,

prilej în care grupa de studenți se poate cunoaște mai bine.

Totodată, în cadrul orașului sunt multe alte evenimente, pre-

cum concerte, festivaluri, piațete, etc.

Recunosc că nu am avut destul de

mult timp pentru a participa la alte

activități. Însă ‘Compass’, o echipă

formată numai din studenți ai

facultății, organizează și anunță aces-

te activități.

Unul dintre evenimentele organizate de către universitate este ‘Intro

Week’, în care se oferă turul orașului sau excursii, prilej în care grupa

de studenți se poate cunoaște mai bine.



Marea Britanie

Acolo, unde iarba este mai verde . . .

În timp ce Universitatea Oxford aniversează 800 de ani

de existenţă, Marea Britanie continuă să ocupe un loc de

frunte alaturi de SUA în clasamentele de top în ceea ce

priveşte calitatatea învăţământului superior si numarul

impresionant de studenţi străini înscrişi. Adesea profesorii

britanici glumesc că o universitate estecu atât mai bună

cu cât iarba dinprejurul ei este maiverde. Sistemul de

învăţământ britanic este renumit atât pentru calitatea

predării cât şi pentru adaptabilitatea sa la cerinţele si

nevoile vieţii moderne. În timp ce lumea se contrazice în

privinţa factorilor care contribuie cel mai mult la reputa-

ţia unei instituţii de învăţământ - faptul că acolo au stu-

diat Tony Blair şi Regina Angliei, sau faptul ca acolo a fost

filmat ultimul episod din Harry Potter - britanicii continuă

să-şi trimită copiii la licee private, însă când vine vorba de

învăţământul superior preferă instituţiile de stat. Cu

acceptarea României în Uniunea Europeana, Marea Brita-

nie a devenit una dintre destinaţiile europene cele mai

căutate de către studenţii români. Învăţământul a devenit

mai accesibil - taxele au scăzut de trei ori, învăţământul

universitar în Scoţia este gratuit, iar Agenţia Britanică de

Credit Studenţesc oferă împrumuturi şi studenţilor

români.

Universităţile din Marea Britanie oferă programe uni-

versitare, de master şi de doctorat în toate domeniile.

Programele universitare au durata de trei ani, iar studenţii

care doresc să facă şi practică au posibilitatea de a opta

pentru un program "sandwich" de patru ani. 

În alegerea universităţii potrivite, studenţii iau în calcul

nu numai poziţia în clasamente ci şi localizarea campusu-

lui universitar. Unii sunt atraşi de luminile Londrei, alţii de

atmosfera prietenoasă din Worchester. În prezent nu exis-

tă colţ din Anglia, Scoţia sau Wales în care să nu întâlneşti

studenti români.



UNIVERSITĂŢI DIN MAREA BRITANIE
incluse în Proiectul World Education
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Richmond, the American International University in London

AIU - American Intercontinental University

European Business School London

Regent's American College London

London School of Economics

Kingís College

Limkokwing University of creative technology

London School of Business & Finance

London School of Commerce

Regent's Business School London

Webster Graduate School London

University Of Greenwich

European University

Thames Valley University

LSFMP

HULT International Business School

INTO

Bangor

Southampton Solent University

University of Portsmouth

Aberystwyth University, Wales

Bangor University

Oxford Brookes University

University of Worcester

Anglia Ruskin University

Birmingham City University

University  of Bedfordshire

University  of Wolverhampton

Coventry University

University of Essex

Southampton

University of Bradford

The Univresity  of Huddersfield

University of Salford

University  of Sunderland

Sunderland

Glasgow Edinburgh

University of Derby

University of Aberdeen

Aberdeen

University Of Bolton

Bolton

Hull

University of Hull

Canterbury CC University

Warwick
University of Warwick

University of Westminster

Galway Business School
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Programe universitare:

Accounting, Business, Economics, Finance, Man-
agement and Marketing 

Agriculture  

Animal Science 

Biological Sciences 

Childhood Studies 

Computer Science & Artificial Intelligence

Countryside Management 

Education 

English Literature and Creative Writing 

Equine Science / Studies 

European Languages 

Fine Art, Art History, Museum & Gallery Studies 

Geography & Earth Sciences 

History & Welsh History 

Information Studies 

International Politics 

Law & Criminology 

Mathematics 

Physics 

Psychology degrees 

Sport & Exercise Science 

Theatre, Film and Television Studies 

Tourism Management 

Welsh / Cymraeg, Celtic Studies and Irish

European Studies & Int. Relations

Programe de master:

Art & History

Biological, Environmental & Rural Sciences (inc.
Equine Science ) 

Computer Science 

Education and Lifelong Learning 

English Literature and Creative Writing 

European Languages

Geography and Earth Sciences 

History and Welsh History 

Information Studies 

International Politics 

Law and Criminology 

Management and Business 

Mathematics & Physics

Theatre, Film and Television Studies 

Psychology

Welsh and Celtic Studies

Sports & Exercise Science

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Aberystwyth Bursaries - £700 - £1,100 / an, *Residential Bursaries – £800 / an, Sports Bursaries - £500 / an,
Music Bursaries - £500 / an

Burse

Programe principale (peste 900 de programe în următoarele domenii):

Programul de studii, excepţional de flexibil, permite studenţilor să primească o specializare supli-
mentară, studiind diferite materii. În cadrul studiilor studenţii au posibilitatea să urmeze un stagiu,
în funcţie de specializare, în domeniul comerţului, industriei sau sectorului public. De obicei acest
stagiu se desfăşoară între anul doi şi trei. Acest model universitar îi ajută pe studenţi să ajungă la un
nivel academic şi profesional mai înalt. Prin urmare şi în acest an, universitatea ocupă prima poziție
în Țara Galilor. În plus, politica universității de finanţare a studenţilor din UE este una dintre cele mai
accesibile din Marea Britanie.

Oricine a văzut apusul deasupra golfului Cardigan de la fereastra camerei sale
din căminul studenţesc, va recunoaşte că acesta este unul dintre cele mai impre-
sionante locuri unde ar putea să-şi petreacă trei ani din viaţa sa. Înfiinţată în
anul 1872 Universitatea Aberystwyth este cea mai veche universitate din Țara
Galilor şi oferă în prezent peste 900 de programe pentru studii de licenţă sau
masterat. Pe lângă Facultatea de Tehnologii Digitale, care din octombrie 2007 
a dobândit un nou centru vizual 3D – See 3D, facultăţile de politologie, afaceri,
drept, geografie şi mediul înconjurător au dus universitatea printre primele lo-
curi în clasamente.

Campusuri universitare
Penglais, Llanbadarn

Aeroportul cel mai apropiat
Manchester

Limba de predare
Engleză 

Taxe în lire sterline 2012/2013

Programe universitare 3465 / an  *

Programe masterat 4500 - 4900 / an 

MA International Politics, Geography 5600 / an 

MBA  14 500/ an

Doctorat  5350 / an

Distance Learning 6100 / program 3 ani

MSc Econ Connectivity TBC

Legal Practice Course, LPC 10 000 / an

Cazare ** 2700 - 3800 / an

Pre-Masters 3500 / an

Stagii

Aberystwyth University, Wales

Ţara Galilor, Marea Britanie

Studenţi: 700 studenţi din străinătate
7000 de studenţi în total

Durata studiilor:
studii universitare - 3 - 4 ani
studii de master - 1 an

Anul universitar: 3 trimestre: Septembrie / Iunie

Începerea anului universitar:  Septembrie

Perioada înscrierilor: începând cu 15 Septembrie şi
cu termen limita 15 ianuarie

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL IBT 80-92 de puncte / IELTS 6- 6.5 puncte /
CAE (numai pentru unele programe) , CPE-

Programe masterat:

>   Diplomă universitară (specializare în domeniu 
asemănător)

>  Stagiu la specializarea aleasă pt. master – 2 ani

>   TOEFL IBT 92-100 puncte / IELTS 6.5-7/CAE – A, B,
C   (numai pentru unele programe) , CPE-C

În cadrul studiilor, studenţii au posibilitatea să
urmeze un stagiu corespunzător specializării ale-
se. De obicei acest stagiu se desfăşoară între
anul doi şi anul trei. 

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

* Taxa oficială este de 9000 de Lire sterline, 5535 Lire
sterline fiind subvenţionate din partea guvernului Ţării
Galilor, iar restul de 3465 de lire pot fi împrumutate
prin intermediul Student Loans Company.
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Programe principale

Studenţii internaţionali au ales University of Glamorgan din mai multe motive: metode de predare ex-
traordinare – 12 premii de Excelenţă; 93% din absolvenţii Universităţii au locuri de muncă sau îşi conti-
nuă studiile post-universitare; University of Glamorgan a obţinut titlul de “Universitatea Anului” în Times
Higher Awards; face parte din Top 10 cele mai noi universităţi din Marea Britanie; 99% din alumni inter-
naţionali ar recomanda universitatea unui prieten; campus universitar sigur, localizat într-un oraş unde
costurile sunt mai mici – Pontypridd, la doar 20 minute de Cardiff şi aproximativ 3 ore distanţă de Lon-
dra. University of Glamorgan dispune de peste 200 de specializări de studiu, oferite într-o structură fle-
xibilă în aşa fel încât studenţii să poată studia în domeniile lor de interes şi să-şi îndeplinească planurile
de viitor. 3.200 de studenţi internaţionali din 60 de ţări diferite studiază deja la University of Glamorgan!

Universitatea oferă o gamă largă de programe care pot fi combinate minor/major şi programe joint ho-
nours. Astfel studenţii pot alege două specializări: una pe care doresc să o aprofundeze, şi o a doua în
regim major sau minor.

University of Glamorgan oferă un mediu academic prietenos, având o reputaţie
excelentă în ceea ce priveşte calitatea instruirii, a cadrelor didactice şi a facilităţi-
lor de studiu. Localizată în Marea Britanie, la Sud de Ţara Galilor, între Brecon
Beacons National Park şi Cardiff – unul dintre cele mai căutate oraşe din Europa,
este o locaţie cu adevărat placută.

Campusuri universitare
Treforest, Glyntaff, ATRiuM – lo-
calizat în centrul oraşului Cardiff

Aeroportul cel mai apropiat
Cardiff Inter. Airport – 14 km 
Bristol Inter. Airport – 37 km

Limba de predare
Engleză

Taxe în lire sterline 2013/2014

Programe universitare:
Agriculture, Conservation and Environment

Aquatic Zoology

Agriculture, Conservation and Environment

Marine Biology and Zoology

Civil Engineering

Forensic Biology

Geography and Geographical Information Systems

Geology

Nutrition, Physical Activity and Community Health

Fashion Design

TV and Film Set Design

Interior Design

Game Art and Animation

Business Management

Business Enterprise

Marketing

Logistics and Supply Chain Management

International Accounting

Aeronautical Systems Engineering with Avionics 

Aircraft Maintenance Engineering

Electromechanical Systems Design

Mobile Telecommunications

Computer Games Development

Computer Systems Security

Criminology and Criminal Justice

Popular Music

Music Technology

Criminal Law

Commercial Law

Sport Psychology

Sport Science and Rugby

Programe universitare  de transfer: 
Business Studies

Programe masterat: 
În toate domeniile incluzând de asemenea:

Civil and Structural Engineering

Audit

Leadership

MBA

Sustainable Business Risk Management

International Fashion Marketing

Marketing and PR

ACCA

International Logistics and Supply Chain Mgmt 

International Transport and Logistics 

Drama

Film Producing

Graphic Communication

Aeronautical Engineering

Sustainable Power Technology

Energy Systems Engineering

Renewable Energy and Resource Management

Mobile Telecommunications Management

Music for Film

Investigative Journalism

Intellectual and Industrial Property Law

Legal Practice Course

Play Therapy

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenţi:
21000 de studenţi în total

3200 de studenţi din străinătate

Durata studiilor:
3 ani - studii universitare
1 an - studii de master

Anul universitar: 3 semestre

Începerea anului universitar:
septembrie/februarie (doar pentru programele
de masterat)

Perioada înscrierilor:
Programe universitare: 15 ianuarie
Programe masterat: 30 iunie

Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte / 

Programe masterat:
>  Diplomă universitară într-un domeniu apropiat 

>  TOEFL iBT 90 puncte / IELTS 6.5 puncte

Foundation year:
>  Diplomă de Bacalaureat

>  TOEFL iBT 53 / IELTS 4.5

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Foundation Year 3465 / an *

Programe universitare 3465 / an *

Programe masterat 3950 / an

MSc HRM/ Internat. Logistics & Supply Chain Mgmt 5355 / an

MBA 9000 / an

Cazare 60-85 / sapt.

University of Glamorgan

Cardiff, Pontypridd, Wales

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxa oficială este de 9000 de Lire sterline, 5535 Lire
sterline fiind subvenţionate din partea guvernului Ţării
Galilor, iar restul de 3465 de lire pot fi împrumutate prin
intermediul Student Loans Company.



Programe principale

Universitatea a fost înfiinţată sub denumirea de „University College of North Wales”. Aceasta a fost in-
augurată pe data de 18 octombrie 1884 având 10 profesori şi 58 de studenţi. Până in anul 1893 studen-
ţii au primit diplomă acordată de University of London. În prezent în Bangor studiază aproximativ 10
000 de studenţi în cele 26 de facultăţi existente. Bangor este clasat pe locul 15 din punct de vedere al
satisfacţiei studenţilor, iar conform clasamentului ziarului „The Indepentent” universitatea este printre
cele mai accesibile locuri din punct de vedere al nivelului de trai din Marea Britanie. 

Guvernul britanic a făcut investiţii masive în baza universitară. În septembrie 2008 au fost inaugurate 6
cămine noi studenţeşti.

Bangor este un oraş aşezat în regiunea Gwynedd, în nordul Ţării Galilor, pe malul
sudic al strâmtorii Menai. Fiind un oraş mic acesta este un loc sigur de viaţă, iar
după ultimele date demografice are o populaţie de 13 725 locuitori şi aproxima-
tiv 10 000 de studenţi. În inima acestuia este aşezată una dintre cele mai vechi
catedrale din Marea Britanie St. Deiniol`s Cathedral.

Taxe în lire sterline 2012/2013:

Programe universitare 3465 / an

Programe de master 2012/2013 3900 - 6300 / an

Programe MBA 2012/2013 10000 - 18 000 / an

Cazare 2830 - 4221 / an

Programe universitare
Management with Accounting
Accounting and Finance
Banking and Accounting
Economics and Accounting
Law with Accounting and Fi-
nance

Zoology with Molecular Ecolo-
gy

Zoology with Animal Behaviour
Applied Marine Biology
Environmental Science
Ecology
Environmental Conservation
Oceanography
Zoology with Conservation
Environmental Management
Product Design
History with Film Studies
Music and Creative Studies
Creative Technologies
Creative Writing and Media
Studies

Film Studies with Theatre
Business Economics
Economics and Accounting
Sociology and Economics
Economics and Languages
Business Studies
Business Studies and Finance
Business Studies and Marketing
Management with Accounting
Management with Banking &
Finance

Law with Business Studies
Business Studies with Lan-
guages

Business Studies and Marketing
Marketing

Electronic Engineering
Computer Systems Engineering
Media Studies
Media Studies with Theatre
Media studies and Languages
Music and Film Studies
Sociology
Music
English with Songwriting
Political and Social Sciences
Criminology and Criminal Jus-
tice

Criminology and Psychology
Psychology and Linguistics
Sport Science with Psychology
Psychology with Neuropsychol-
ogy

Social Policy and Psychology
Sociology
Sport, Health and Exercise Sci-
ences

Sport Science and Linguistics
Sport Science
Linguistics and Languages
Ocean Science
Marine Chemistry
Marine Biology
Geological Oceanography
Zoology with Marine Zoology
Marine Vertebrate Zoology
Marine Environmental Studies
Applied Marine Biology
Chemistry with Biomolecular
Sciences

Business and ICT
Biomedical Sciences

Programe de master
Finance
Management and Finance
Banking and Law
MBA Banking and Finance
ACCA
Environmental Chemistry
Medical Molecular Biology with
Genetics

Molecular Biology with
Biotechnology 

Marine Environmental Protec-
tion 

Business with Consumer Psy-
chology

Management and Finance
MBA in Management
MBA Marketing
Medieval Studies
Broadband and Optical Comms 
Electronic Engineering 
Nanotechnology and Microfab-
rication

Computer Systems
Film and Media Stuies
Media Practice
Music
Performance
Law and Management
Psychology
Applied Sport Science 
Exercise Rehabilitation
Sport and Exercise Psychology
European Languages and Cul-
tures

Translation Studies 

Informații generale

Studenți
10 000 de studenți 

Durata studiilor
3 ani – programe universitare
1 an – programe de master

An universitar
2 semestre – programe universitare
2 semestre – programe de master

Începutul anului universitar
Septembrie

Perioada înscrierilor: începând cu 15 Septembrie şi
cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare:
> Diplomă de bacalaureat
> TOEFL  iBT <80 puncte / IELTS 6,0 - 6,5 puncte 
Programe de master:
> Diplomă de studii universitare
> TOEFL iBT 90 puncte / IELTS 6,5 puncte minim 
> Experienţa profesională pentru MBA

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Bangor University

Bangor, Ţara Galilor, Marea Britanie

Campusuri universitare 
Bangor

Aeroportul cel mai apropiat
Manchester – 2 ore 
Liverpool – 1 oră și 40 minute

Limba de predare 
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Pentru candidaţii cu nivel insuficient de limba engleză - un an pregătitor, scoala de vara.

Informaţii generale

Studenţi:

16000 de studenţi în total

Durata studiilor

3-4 ani: studii de licenţă 

1-2 ani: studii de masterat 

Anul universitar: 2 semestre: septembrie - iunie

Începutul anului universitar

pentru studii de licenţă - Septembrie

pentru programele de masterat - Ianuarie

Perioada înscrierilor

15 octombrie specializări medicale

15 ianuarie pentru toate celelalte specializări

Masterat - orice moment al anului

Condiţii pentru înscriere

Programe universitare

>  Diploma de Bacalaureat

>  TOEFL  iBT min 80/ IELTS 6,0

Programe de masterat

>  Diploma de universitare

>  TOEFL iBT 90 / IELTS  6,5 

Fondată în 1495 în Aberdeen, aceasta este a cincea cea mai veche universitate din
Marea Britanie, având aproximativ 16.000 de studenţi. Recunoscută la nivel
internaţional, universitatea are patru laureaţi ai Premiului Nobel. Potrivit clasamentului
de The Guardian, este printre fruntaşi în clasamentul pentru specializările drept,
psihologie şi altele.

University of Aberdeen

Aberdeen, Marea Britanie

Alte programe

Programele universitare:
(100 de specializări împărţite în şapte catedre)

Bachelor
Zoology
Plant Biology
Genetics
Marine Biology
Human Embryology and Developmental Biology 
Biochemistry
Marine and Coastal Resource Management
Wildlife Management
GIS
Geology and Petroleum Geology
Environmental Management
History of Art
Film and Visual Culture
Economics
Management
Enterpreunership
European Management studies
Electronic and Electric Engineering
Immunology
Immunology and Pharmacology
Computing Science/Computing
Mathematics
Pharmacology
Medicine
Music
Politics and IR
Law
Legal Studies
Psychology
Petroleum Engineering
Philosophy
Religious Studies

Anthropology
Sport and Exercise Science
Accountancy
Finance

Programele de master:
(Peste 100 de specializări din toate domeniile)

Soil Science
Forestry
Applied Geospatial Information Sciences
Sustainable Rural Development
Integrated Petroleum Geoscience 
Oil and Gas Enterprise Management
Energy Futures (Oil & Gas)
Energy Futures (Renewables)
International Business, Energy and Petroleum
MBA
International Business, Energy and Petroleum
International Healthcare Management
International Real Estate Markets
Management, Enterprise and Innovation
Real Estate Finance
Corporate Finance
Finance and Investment Management
MBA Finance
Oil and Gas Structural Engineering
E-Commerce Technology
Drug Development and Clinical Pharmacology
Drug Development with Bio-Business
European Politics
Public International Law and Globalization
Property Law
Oil and Gas Law
Law and Sustainable Development

Programe principale

Universitatea oferă peste 600 de specializări în domeniul artelor, medicină, drept, inginerie, afaceri.
Programul este foarte flexibil şi permite studenţilor să înveţe diferite discipline pentru a obţine o
calificare mai amplă. Excelente facilităţi academice, un centru de sport cu dimensiuni olimpice,
bibliotecă nouă şi restul facilităţilor  în valoare de 230 milioane de lire sterline, fac viaţa de student în
Aberdeen mai atractivă.

Taxe în lire sterline 2012/2013

Burse 

Guvernul scoţian acoperă integral taxa de
şcolarizare pentru toţi studenţii din UE

După absolvire, studenţii pot face opţional o
donaţie către statul scoţian în valoare de 3000 de
lire sterline.

Programe universitare fără taxă pentru
studenţii UE

Programe de masterat
în funcţie de specialitate 

3500 - 11500 / an.

MBA / MBA Marketing / MBA HR
2012/2013

14500 / program 

Cazare - garantată pentru toţi studenţii
din anul I

69 - 157 / sapt

Campusuri universitare

3 campusuri

Aeroportul cel mai apropiat

Aberdeen

Limba de predare 
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Cerințe pentru înscriere (min.)

Informaţii generale

Studenţi: 33 000 de studenţi în total

Peste 20% studenţi din strainatate

Durata studiilor:

3 sau 4 ani: studii universitare

1 an: studii de master

Anul universitar:
2 semestre: Septembrie / Februarie

Începerea anului universitar: Septembrie

Perioada înscrierilor programe masterat:
1 Iunie, 1 Oct.

Ma ster's Foun da tion Pro gram - adresat candidaţilor care nu dispun de aptitudini lingvistice şi
academice. În funcţie de specializare, durata acestui program este de 1-2 semestre.

Campusuri universitare
Cambridge
Chelmsford, lângă Londra

Aeroportul cel mai apropiat
Londra – (King's Cross) – 2 ore
până la Cambridge
Londra – Gatwick - 40 min.
până la Chelmsford

Limba de predare
Engleză

Universitatea care "lucrează pentru tine" 

Alte programe

Informații despre de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15 noiembrie 2012, când
universitățile vor anunța bursele pentru România.

Bursă pentru sportivi  - pentru sportivii care au participat la competiţii naționale – se acordă o
bursă de la 500 până la 1000 de lire sterline.

Burse

Programe masterat:

Accounting and Financial Analysis 

Arts Management 

Clinical Child Psychology 

Computer Science 

Construction Management 

Contemporary Theatre 

Corporate Governance 

Creative Writing 

Cultures and Organisational Leadership 

Engineering Management 

Film and Television Production 

Film Studies 

Global Communication 

Human Resource Management 

Information Technology Management 

Intercultural Communication 

International Business 

International Business Economics 

International Entrepreneurship 

International Sustainable Tourism 

Marketing and Innovation 

Marketing Management Practice 

Master of Business Administration 

Mobile Telecommunications 

Physiotherapy 

Postgraduate Certificate in Education 

Publishing 

Research Methods in Psychology 

Sociology 

Sustainable Construction

Programe principale (lista detaliată a specializărilor se poate solicita direct de la Integral):

Universitatea poartă numele cunoscutului critic Djon Ruskin, care în anul 1858 pune baza construirii
universităţii prin înfiinţarea şcolii de artă. Astăzi, 154 de ani mai târziu, Anglia Ruskin University este
universitatea britanică cu cea mai rapidă dezvoltare. Înaltul său nivel academic este atestat prin fap-
tul că peste 90% dintre studenţii acestei universităţi ocupă un loc de muncă corespunzător speciali-
zării lor imediat după absolvire.

Taxe în lire sterline 2013/2014

Programe universitare 8300 / an

Programe masterat 5500 - 8500 / an

Foundation Year (an pregătitor) 9500 / an

MBA  2012 / 2013 12075 / an

Cărţi şi manuale                     300 - 400 / an

Cazare  2700-5400 / an

Condusă de ideea că studiile sunt o investiţie pentru viitor, Anglia Ruskin Univer-
sity tinde să descopere, dezvolte şi realizeze potenţialul fiecărui student al său,
conform motto-ului, universitatea “lucrează” pentru studenţii săi. Sunt două fi-
liale moderne – una se află chiar în inima orașului Cambridge iar cealaltă în
Chelmsford, lângă Londra. Anul trecut, universitatea a investit peste 60 de mil.
de lire sterline pentru modernizarea bazei de formare educaţională şi pentru
construirea unui nou centru care oferă peste 40 de discipline sportive.

Anglia Ruskin University

Cambridge, Marea Britanie

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe universitare:

>  Vârstă – min. 18 ani 

>  Diplomă de bacalaureat

>  IELTS 6.0 - 6.5, TOEFL iBT 79 - 89 / CAE-C, FCE-A/B

Programe masterat:

>  Vârstă – min. 21 ani

>  Diplomă de studii universitare în respectiva spe-
cializare

> TOEFL IBT 100 de puncte / IELTS 6.5 - 7 puncte /
CPE

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere pt. programe masterat prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Birmingham City a fost declarat de Ziarul The „Guardian” cea mai nouă și modernă universitate a
anului 2005, datorită diferitelor programe oferite (peste 300), campusurilor moderne și confortabile,
așezate în centrul orașului, a legăturilor puternice cu industria. Universitatea este unul dintre cei
şaptesprezece membri acreditaţi ai organizaţiei britanice Skillset Media Academy şi este un centru
de instruire de calitate în domeniile: Televiziune, Media interactivă, Artă cinematografică. În cadrul
universităţii îşi desfăşoară activitatea şi Institutul de Artă şi Design din Birmingham. Universitatea es-
te, de asemenea, renumită prin Facultatea de Medicină, în cadrul căreia funcţionează primul sistem
de formare virtual.

Fiind capitala regiunii centrale a Angliei și al doilea oraș ca mărime din Marea Bri-
tanie, Birmingham oferă tot ce v-ați putea aștepta de la un oraș modern și
cosmopolit. Viața de noapte caracteristică marilor orașe, varietatea de complexuri
sportive și viața culturală, bucătăria internațională, transportul organizat și cen-
trele comerciale incredibile, Birmingham este o alegere perfectă pentru fiecare.

Programele oferite au o orientare practică extraordinară. Pe lângă acestea sunt incluse și o mulțime
de stagii plătite și neplătite, care asigură nu numai dobândirea de experiență profesională, dar și
acumularea de diferite abilități. Toate acestea contribuie la realizarea profesională de succes a
studenților imediat după absolvirea studiilor.

Stagii

Animation

Automative Engineering

Accountancy

Acting

Architectural Technology

Art and Education

Architectural Practice

Architecture

Art and Design

Business Administration

Business and Marketing

Business and Public Relations

Children and Integrated Professional Care

Computer Science

Computer Networks

Criminology

Criminology and Psychology

Computing and Electronics

Economics and Finance

Electronic Engineering

Fashion Design

Interior Design

International Human Rights

Logistics and Supply Chain Management

Law

Law with Human Rights

Marketing, Advertising and Public Relations

Marketing

Media and Communication

Nursing

Popular Music Studies

Philosophy

Psychology

Product Design

Psychology

Social Work

Speech and Language Teraphy

Textile Design

Jazz

Radio and Audio Production

Radio for Development

Sound Engineering

Textiles, Fashion and Surface Design

Television Production

International Broadcast Journalism

International Human Rights

International Journalism

Jewellery, Silversmithing and Related Products

Programe principale

Birmingham City University

Birmingham, Marea Britanie

Programe universitare și de masterat

Informaţii generale
Studenţi :
11 000 studenți din străinătate
25 000 de studenţi în total 

Durata studiilor:
3 – 4 ani: programe universitare
1 an: programe masterat

Anul universitar:  
2 semestre: Septembrie - Iunie

Începerea anului universitar:  Septembrie

Perioada înscrierilor: începând cu 15 Septembrie
şi cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere

Programe masterat:
>  TOEFL iBT 90-91 / IELTS 6,5 puncte / CAE - C

>  Diplomă de studii universitare într-un domeniu
apropiat

>  Minim doi ani de experienţă profesională pen-
tru MBA

Campusuri universitare

Birmingham

Aeroportul cel mai apropiat

Birmingham - 30 min

Limba de predare 
Engleză

Taxe în lire sterline 2011/2012

Programe masterat 2012/2013 4500 - 9500 / an

MBA 2012/2013 8500 / an

Foundation to be confirmed

Cazare 80-120 / săptămâna 

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Informații despre tipuri de burse puteți obține de la
INTEGRAL după 15 noiembrie 2012, când
universitățile vor anunța bursele pentru România.

Burse
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Programe principale (lista include numai grupele de specializări)

Conventry University se mândrește cu o istorie de 160 de ani, în timpul căreia Facultatea de Economie  a
avut o evoluție extrem de bună. Universitatea se numără printre instituțiile de învățământ cu o evoluție
progresivă și tocmai din acest motiv ocupă poziția a doua în clasamentul Sunday Times University
Guide 2012. În ultimii ani, universitatea a investit sume importante în refacerea și modernizarea propriei
baze și, conform clasamentului făcut de Guardian pentru 2012, aceasta se află în topul primelor 10
universități cu cea mai modernă bază din Marea Britanie. Acest lucru are o mare influență asupra
studentilor care învață aici, întrucât tocmai aprecierea lor a plasat-o atât de sus în ultimii ani.

Coventry University se intinde pe o suprafață de 33 de acri. Biblioteca
universităţii este o adevărată atracţie, pentru construcția acesteia investindu-se
peste 20 milioane de lire sterline. Universitatea are ca simbol pasărea Phoenix,
care reprezintă renașterea orașului după distrugerea lui în cel de-al Doilea
Război Mondial.

Baze universitare: 
Coventry, Londra

Cel mai apropiat aero-
port: 
Londra – 2 h

Limba de predare
engleză

Taxe în lire sterline pentru 2012/2013

Programe universitare 7500 – 9000/an

Programe de master 2012/2013 4900 – 5850/an

MBA 2012/2013 9100/an

Cazare în campus 100 - 120 /sapt.

Programe universitare

Dietetics

Automotive Design

Aviation Management

Economics

Disaster Management and Emergency Planning

Business and Finance

Advertising and Marketing

Transport Management and Logistics

Journalism and Media

Music Technology

Civil and Structural Engineering

Civil Engineering

Architecture

International Law

Sport Marketing

Sport Psychology

Theatre and Professional Practice

Physiotherapy

Computers, Networking and Communications

Technology

Computer Science

Programe de master

toate specializările de mai sus plus:

MBA in Enterpreneurship and Innovation

MBA in Global Business

MBA in Aviation Management

Disaster Management

MBA in Global Financial Services

MBA in Information Technology

Banking and Finance

MBA in Logistics

MBA in Marketing

Global Journalism

MBA in Oil and Gas Management

Design and Transport 

Dance Making and Perfomance

Graphic Design 

Illustration and Animation

Design and Ergonomics

Defence and Security Engineering

Design and Transport 

Engineering Business Management

Environmental Management

Music Composition

Terrorism, International Crime and Global Security

Human Resource Management

Diplomacy Law and Global Change

Manual Therapy

Informații generale

Studenți

2600 studenţi din strainatate

12000 studenți în total

Durata studiilor

programe universitare: 3 ani

programe universitare + stagiu: 4 ani

master: 1 an

Structura anului școlar

2 semestre - septembrie/iulie

Admitere studenți noi 

septembrie

Perioada înscrierilor: începând cu 15 Septembrie şi
cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 puncte/IELTS 6.0 puncte/CAE C FCE
A CPE C

Programe de master și doctorat:

>  Diplomă de licență într-un domeniu asemănător

>  TOEFL iBT 90-100 puncte/IELTS 6,5 puncte/CAE A

Coventry University

Coventry, Marea Britanie

Universitatea menține relații apropiate și organizează stagii cu mari companii precum BBC, Price
Waterhouse Coopers, Jaguar, Zurich Insurance, IBM, E-ON.

Stagii

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informații despre înscriere:

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse
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Universitatea dispune de campusuri noi, unde cazarea este garantată pentru studenţii de anul I, în ca-
zul în care aplică până la data de 31 Iulie. Potenţialii studenţi trebuie să ia în calcul faptul că, într-un
oraş cu aceste dimensiuni şi două universităţi cazarea în mediul privat poate fi destul de greu de găsit.

Localizat la mai puţin de jumătate de oră de Londra, Canterbury este un oraş mic
aproximativ 40-50 de mii de locuitori si două universităţi. Rezidenţii se bucură de
stilul modern de viaţă combinat cu farmecul medieval. Cea mai cunoscută clădire
din oraş, Catredala Canterbury, datează din secolul al XII-lea şi este în prezent lo-
cuinţa Arhiepiscopului Canterbury, cel mai înalt ierarh al bisericii Anglicane.

Campusuri universitare
Canterbury, Broadstairs, Medway,
Salomons, Tunbridge Wells, Uni-
versity Centre Folkstone

Aeroportul cel mai apropiat
Gatwick – aprox. 3,5h
Heathrow –aprox 2.5h

Limba de predare
Engleză

Taxe în lire sterline за 2013/2014

Cazare

Programul de pregătire: se poate desfăşura de-a lungul primului an dintr-un program de licenţă ce
durează  4 ani, iar pregătirea pentru limba engleză se poate desfăşura pe perioada unui semestru.

Programul de pregătire pentru cursuri de muzică: pe lângă cursuri de pregătire pentru limba en-
gleză, include şi faţetele practice şi teoretice ale culturii muzicale britanice, dar şi cursuri de pregatire
individuale sau de ansamblu în conformitate cu instrumentul studiat.

Programe de pregătire

Programe de licenţă
Accounting and Finance, Busi-
ness and Management, Entre-
preneurship, Marketing
American Studies
Animal Science
Applied Criminology, Forensic
Investigation
Biosciences
(Business) Computing
Digital Media
Drama
Education Studies
English
Environmental Science
Event Management
Film, Radio and TV Studies
Fine and Applied Arts
French
Geography
Global Politics

Health Studies
History
International Relations
Law
Legal Studies
Media and Cultural Studies
Music 
Photography
Politics
Psychology
Religious Studies
Social Work
Sociology
Sport
Theology
Tourism
Visual Arts
Web Design

Programe de master:
Master of Business Adminis-
tration
Business Administration
Management
Journalism
Tourism
Clinical Psychology
Computing
Fine Arts
Film
Information Systems
Music
Creative Writing
Religious Studies
Design and Technologies
Media Productions
Health and Social Studies
Education

Principalele Programe

Programe universitare 8500 /  an

Programe de master 2012/2013 de la 3485 /  an

МA/MSc - Business Administration 2012/2013 de la 5255 /  an

МA/MSc - Journalism 2012/2013 de la 4370 /  an

МA/MSc - Film Production 2012/2013 de la 6085 /  an

МA/MSc - Music 2012/2013 de la 4160 /  an

МВА 2012/2013 de la 6295 /  an

Hotel în Canterbury 80 - 150 / săpt.

Pre-Master 2012/2013 2100 / curs

An pregătitor 6000 /  an

An pregătitor în muzică 6000 /  an

Cursuri de limba engleză (inclusiv cazare) 670 /  2 săpt.

Canterbury CC University

Canterbury, Marea Britanie

Informaţii generale

Studenţi:
Aproximativ 20.000 studenţi
Studenţi internaţionali:  1000
Studii master: 3,000

Durata Studiilor:
Programe de licenţă -3 ani
Programe de Master- 1 sau 2 ani

Anul şcolar: 2 semestre Sept. – Ian.

Începutul anului şcolar: Septembrie

Termenul limită al aplicaţiei:

Licenţă  - 15 Ianuarie

Master – 31 Mai

Cerinţe pentru înscriere
Programe universitare
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT 80-87 / IELTS 6,0-6,5 / CAE-C
An pregătitor (fondation year)
>  IELTS 5.0  / TOEFL iBT 67
>  Diploma de Bacalaureat
Programe de master
>  TOEFL iBT 95 / IELTS 6,5-7,0  / CAE-B
>  Diplomă de Licenţă relevantă
>  Pre - Master - IELTS 6.0 / CAE

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Canterbury Christ Church University este cel mai mare centru public de învățământ  superior din sud-
estul Marii Britanii. Universitatea este considerată a fi printre cele mai bune din țară pentru educația
inițială a cadrelor didactice,date obtinute în urma evaluarii realizate de OFSTED (Oficiul pentru Stan-
darde in Educatie). Christ Church oferă, de asemenea, o gamă largă de cursuri în domeniul artelor și
ştiinţelor umaniste, precum și al științelor sociale și aplicate.  Structura programelor oferite de aceasă
universitate permite studenţilor  să combine stiinţe diferite, numite joint honours, astfel obţinând o
diplomă ce cuprinde două specializări distincte. Studenţii care doresc să studieze în primii ani o
singură materie apoi să adauge alte cursuri pot opta pentru programul Combined Degree.  O altă
oportunitate oferită de Universitatea Canterbury Christ Church o reprezintă posibilitatea de a include
anul pregătitor la programul standard. Ceea ce înseamnă că studenţii care nu îndeplinesc cerinţele de
limbă engleză pot opta pentru acest curs pregătitor care este susţinut de Imprumutul Studenşesc,
beneficiu care nu este oferite şi de alte instituţii. Canterbury Christ Church dispune de campusuri
moderne, facilitati tehnice, pentru care au primit şi numeroase premii, clădiri sportive, asistenţă şi ser-
vicii excelente, propice pentru desfăşurarea activităţii şcolare la cel mai înalt nivel.
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Principalele Programe

Profesorii LSBU sporesc oportunitățile profesionale ale studenţilor, prin combinarea cunoștințelor lor
dobândite prin performanţe profesionale cu aptitudini şi competenţe educaţionale. Veți găsi că
profesorii deţin o impresionantă expertiză profesională și sunt adesea invitați în calitate de consultanţi
la companiile de profil.

LSBU este recunoscut în întreaga lume ca un important furnizor de programe universitare acreditate
profesional pe deplin și legături excelente în industrie.

Campusuri universitare
Londra, Havering

Aeroportul cel mai apropiat
Londra Heathrow

Limba de predare
Engleză

Taxe în lire sterline

Programe universitare 8450 / an

Programe de master 5400 - 12600 / an

Cazare 110 - 140 / săpt.

Informaţii generale

Studenţi  23500
Studenţi internaţionali 4000

Durata Studiilor:
3 ani – studii universitare
1 an - studii de master

An universitar
2 semestre

Termen limită pentru înscriere
15 ianuarie - programe universitare 
Cu cel puţin 3-6 luni înainte de începrea anului uni-
versitar - programe de master

Cerinţe pentru înscriere
Programe universitare: 
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT <80 / IELTS 6,0 (min 5.5 pentru fiecare

modul)
Programe de master:
>  Diplomă de licenţă
>  TOEFL iBT 90/ IELTS 6,5
>  unele programe solicită experienţă profesională

relevantă

London South Bank 
University (LSBU)

Londra, Marea Britanie
De peste 100 de ani, London South Bank University lucrează îndeaproape cu
angajatori și organizaţii profesionale, în furnizarea programelor universitare ce
sunt menite să-i ajute pe studenți să atingă maximum de potenţial în carieră.
Cu aproape 4.000 de studenți internaționali din peste 130 de țări, London South
Bank University (LSBU) este dsestinaţia ideală pentru studii universitare, într-unul
din cele mai interesante oraşe din Europa. La doar câteva minute de atracțiile
importante din Londra, LSBU deţine o experienţă de pregătire a studenților
construită în peste 100 de ani.

Programe universitare

Accounting 

Accounting and Finance 

Acupuncture 

Adult Nursing

Applied Biology 

Architecture 

Arts and Festival Management 

Baking Technology Management 

Biochemistry 

Building Services Engineering 

Business Administration 

Business Management 

Chemical Engineering 

Children's Nursing 

Civil Engineering 

Communications 

Computing 

Creative Writing 

Criminology 

Diagnostic Radiography 

Digital Film and Video 

Digital Photography 

Drama and Performance

Electrical and Electronic Engineering 

Film Studies 

Food and Nutrition 

Forensic Science 

Game Cultures 

Human Rights 

Information Technology 

Law 

Marketing 

Mechatronics 

Mental Health Nursing 

Multimedia Computing 

Petroleum Engineering 

Politics 

Product Design 

Psychology 

Social Work 

Sociology 

Sport and Exercise Science 

Therapeutic Radiography 

Tourism, Hospitality and Leisure Management 

Urban and Environmental Planning 

Web Development   

Programe de master

Sports science 

Architecture, Building and Planning 

Business and Administrative studies 

Chemistry 

Education 

Engineering and Technology 

Law 

Medicine and Dentistry 

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse

Studenţii internaţionali au prioritate pentru locurile
de cazare din campus însă alocarea locurilor se face
pe baza principiului primul sosit - primul servit. Echi-
pa universităţii oferă sprijin gratuit şi pentru a căuta
cazare în regim privat.

Cazare

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Language Foundation Year (International Foundation Certificate) - Pentru studenţii cu un nivel
scăzut de cunoaştere a limbii engleze, universitatea oferă un program pregătitor.

Informații generale

Studenţi:

2000 de studenţi din strainatate

17 000 studenţi în total

Durata studiilor:

3-4 ani programe universitare

1-2 ani programe de master

Anul universitar:

2 semestre: septembrie - iunie

Începerea anului universitar:

septembrie

Perioada înscrierilor: începând cu 15 Septembrie
şi cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL  iBT 80-87/ IELTS 6,0 /CAE C/ 
FCE A / CPE C/ 

Programe de master:

>  Diplomă de licenţă într-o specializare apropiată

>  TOEFL 100/IELTS  6,5 т./CAE A/CPE C/ 

Southampton Solent University îşi merită din plin reputaţia de instituţie de învăţă-
mânt modernă. Campusul său este amplasat în centrul Southampton - un oraş ma-
re cu o dezvoltare rapidă, situat în partea însorită a Angliei. Aceasta este una dintre
cele mai verzi regiuni ale insulei, ce atrage numeroşi studenţi (aprox. 40 mii de stu-
denţi învaţă aici).

Campusuri universitare
Southampton

Aeroportul cel mai apropiat
Londra
Heathrow / Gatwick - 2 ore
Luton - 1 oră

Limba de predare
Engleză

Southampton Solent 
University

Southampton, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2012/2013
Alte programe

Programe universitare: 8050 /an

Programe de master: 2011/2012 6500* / an

МBA 2011/2012 7880 / an

Cazare 3600 – 4730 / an

Programe universitare:

BA Advertising 

BA Promotional Media 

BA Public Relations and Communication 

BSc Computer Games Development 

BSc Computing 

BSc Software Engineering 

BSc Construction Management 

BEng Electronic Engineering 

BSc Electronic Engineering - 

HND Electronic Engineering 

BEng Engineering with Business 

BEng Mechanical Design 

BSc Manufacturing & Mechanical Engineering 

HND Manufacturing and Mechanical Engineering 

BSc Maritime Business 

BSc Ship and Port Management 

BA Product Design 

Programe de master:

MA Media with Public Relations 

MBA

MSc Business Information Technology 

MSc Software Engineering Management 

MA Fashion Merchandise Management 

MA Film 

MA Human Resource Management 

MA Writing Fashion and Culture

LLM

MA Management 

MA Management and Finance 

MA Management and International Business 

MSc International Maritime Studies - Marine Spa-
tial Planning 

MSc International Maritime Studies - Shipping and
Logistics 

MSc International Maritime Studies - Shipping and
Commercial Law 

MSc International Maritime Studies - Ship and
Shipping Management 

MSc International Maritime Studies - Shipping
Ports and Environment 

MA Marketing Management  

MA Interactive Production 

MProf Media Practice 

MA Media 

MA Media Writing 

MA Creative Writing: Industry and Practice 

MA Sport and Development

Programe principale

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Southampton Solent University oferă o gamă variată de specializări şi este lider în domeniul noilor
tehnologii şi al navigaţiei. O componentă a universităţii este celebra Academie Maritimă Warsash, re-
cunoscută în toată lumea pentru programele sale în navigaţie maritimă şi pentru activitatea de cer-
cetare şi consultanţă în sfera ecologiei şi a afacerilor maritime. Prin urmare, sporturile acvatice sunt
extrem de populare în rândul studenţilor, echipa de iahting numărându-se printre campionii interna-
ţionali în 2007. Facultăţile de Inginerie şi IT oferă o pregătire de excepţie, iar colaborarea strânsă cu
firme locale şi organizaţii profesionale precum British Computer Society şi PCT permit ca 90 % dintre
absolvenţi să se realizeze profesional în max. 6 luni de la finalizarea studiilor.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse
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Programe principale (lista include numai grupele de specializări)

Oxford Brookes este renumită prin programele sale flexibile de instruire în peste 80 de specializări
principale şi posibilitatea de a combina peste 1000 de profiluri suplimentare.

Informaţii generale

Studenţi

3600 studenţi din străinătate

În total 19 000 de studenţi

Durata studiilor 

Studii universitare – 3 ani

Masterate – în funcţie de program

MBA – 1 an

Anul universitar:

2 semestre: Septembrie - Iunie

Începerea anului universitar: 

Septembrie 

Perioada înscrierilor: începând cu 15 Septembrie şi
cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere

An pregătitor (Foundation)
>  Diplomă de studii liceale

>  TOEFL iBT 61  /  IELTS 5,5 puncte 

Programe universitare
>  Diploma de studii liceale

>  TOEFL IBT 90 puncte / IELTS 6,5 / CAE B CPE B

Programe Masterat
>  Diploma universitară într-un domeniu apropiat

>  TOEFL IBT 90-100 / IELTS 6,5 - 7 / CAE B CPE B

Oxford este un oraş cu o extraordinară atmosferă academică şi zeci de universi-
tăţi şi colegii. Înfiinţat în anul 1865, Oxford Brookes unifică şcolile de odinioară
de arte, cele tehnice, de medicină, sociale şi din domeniul uman. Aleasă pentru
cea mai bună universitate nouă pentru al nouălea an la rând, „Brookes” se de-
osebeşte prin baza sa materială deosebită, studiile excelente din diverse disci-
pline, combinate cu tradiţiile britanice clasice.

Oxford Brookes University

Oxford, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2013/2014

Programe universitare şi de Master
Accounting and Finance 
Adult Nursing
Animal Biology and Conservation 
Architecture 
Art, History 
Automotive Engineering 
Biological Sciences 
Biology
Biomedical Science 
Business 
Business Management 
Business and Marketing Management 
Childhood Studies
Coaching (Sport and Physical Education)
Communication (Communication, Media and Cul-
ture)
Computer Science 
Construction Management
Construction Project Management 
Digital Music and Sound Technology  
Drama 
Economics, Finance and International Business 
Economics, Politics and International Relations
Education Studies 
Engineering, Mechanical 
Computer Aided 
Film Studies  
Finance and International Business, Economics 

Finance, Accounting 
Geography  
Graphic Design 
Hospitality Management
Interior Architecture 
International Business Management 
International Business, Finance, Economics 
International Hospitality Management 
International Relations
International Relations and Politics 
International Relations, Economics and Politics
International Tourism Management 
Japanese Studies
Language, English and Communicationed
Law - LLB 
Management
Management, International Business 
Management, International Hospitality 
Management, International Tourism 
Marketing Management
Mathematical Sciences
Mathematics single 
Mechanical Engineering
Medical Science 
Multimedia Production 
Music 
Music, Digital, and Sound Technology

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Campusuri universitare
Oxford 
2 campusuri

Aeroportul cel mai apropiat
Heatrow – 1 oră şi 30 min

Limba de predare
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Aceste burse sunt cuprinse între 1.000 – 3.000 £. Informaţii suplimentare despre termenele limită şi procedurile
de aplicaţie vor fi disponibile începând cu luna februarie 2013.

Burse

Aplicaţiile pentru cazare pot fi trimise după ce studentul primeşte scrisoarea de admitere. Această scrisoare
conţine şi detalii de logare şi înregistrare pentru sistemul online de cazare. Termenul limită pentru aplicaţii este
30 august.

Cazare 

Oxford este unul dintre cele mai grozave oraşe din Marea Britanie pentru studenţi, care poate satisface şi cele mai
pretenţioase gusturi în materie de cluburi, muzică live, socializare, cumpărături, diversitate culinară, etc. Oraşul este
adesea gazda a numeroase concerte – de la muzică clasică până la R & B. Iubitorii de artă culinară se pot bucura
de numeroase restaurante cu specific naţional iar cele mai apropiate cluburi si pub-uri sunt de regulă la 100 m dis-
tanţă.  Cei pasionaţi de cultură pot vizita numeroasele teatre, muzee şi galerii de artă pe care le oferă oraşul. 

Student life

Programe universitare 9000 / an
+ 2000 Sandwich prgm

Programe de masterat 2012/2013

MSc/MA Business and Management 9630 / an
MSc/MA Computing and IT 4960 - 6520 /an
MSc/MA Humanities 4840 - 9950 / an
MSc/MA Build Environment 6350 - 12920 / an.
MSc/MA Engineering 4960 - 12200 / an
MSc/MA Social Science 5800 /an
МВА 20 960 / an.
Cazare 3800-5500 / an
An pregătitor (Foundation) 9000 /  an
Pre-Master 4750 / an
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Programe principale

Fondată în anul 1843 ca şcoală de design, de mai bine de un secol Sheffield Hallam University se
numără printre cele mai bune şcoli de artă şi design din Marea Britanie. În anul 1992 primeşte drep-
tul de a purta numele Sheffield Hallam University, iar astăzi este una din cele mai avansate şi inova-
toare universităţi din Marea Britanie.  Universitatea ocupă locul al 6-lea ca mărime, cu peste 30000
de studenţi, licenţiaţi în peste 650 de specializări. Universitatea se mândreşte cu realizările studenţi-
lor săi - 89% dintre absolvenţi sunt angajaţi sau îsi continuă studiile în primele 6 luni de la absolvire.

Programul este recomandat studenţilor care doresc să se înscrie la un program de masterat în sfera afacerilor şi fi-
nanţelor, dar nu au pregătirea necesară de limba engleză. Se studiază limba engleză şi materii din domeniul mana-
gementului, afacerilor şi altele. Dacă absolvesc cu succes programul de un an, studentii sunt acceptaţi
necondiţionat la programele de master ale universităţii. Pentru studenţii care urmează în acelaşi timp şi un pro-
gram de master in cadrul universităţii, există o reducere de 20 % din taxa pentru master.

Informații generale

Studenţi: 33000 de studenţi în total
3500 studenţi din strainatate

Durata studiilor:
3 ani Programe universitare:
4 ani Programe “sandwich” (licenţă + stagiu)
1 an Programe de master:
1 an MBA
3-4 ani PhD

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: septembrie

Perioada înscrierilor:
Programe universitare: începând cu 15 Septembrie
şi cu termen limita 15 ianuarie

Programe de master: 30 Iunie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT - 87 puncte / IELTS - 6.0 puncte pentru
majoritatea specializărilor / CAE B, CPE C

>  pentru Drept - TO EFL iBT 92 puncte/ IELTS 6.5 /
CAE B CPE C

Programe de master:

>  Diplomă de licenţă într-un domeniu similar

>  TOEFL iBT - 91 puncte / IELTS - 6.5 puncte pentru
majoritatea specializărilor / CAE B, CPE C

>  pentru Drept - TOEFL iBT - 100 puncte / IELTS -
6.5 - 7 puncte / CAE B, CPE C

Pre-master:

> Diplomă de licenţă sau master într-un domeniu si-
milar sau 5 ani de experienţă de muncă

> IELTS 5.5 / TOEFL  iBT - 69 / CAE B CPE C

Sheffield Hallam University este o instituţie de învăţământ superior cu două
campusuri în sudul comitatului Yorkshire, Anglia. City Campus se află în centrul
oraşului, în apropiere de gara Sheffield, iar Collegiate Crescent Campus este la
aprox. 2 mile distanţă, în apropiere de Ecclesall Road, la Sud - Vest de Sheffield.
Cunoscut ca unul dintre cele mai verzi oraşe din Europa, Sheffield a atras dintot-
deauna studenţii graţie vieţii destul de ieftine şi nivelului scăzut de criminalitate.

Campusuri universitare
2 campusuri în Sheffield -
City Campus, Collegiate
Crescent Campus

Aeroportul cel mai apropiat
Manchester - 1 oră

Limba de predare
Engleză

Sheffield Hallam 
University

Sheffield, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2012/2013 

Graduate Diploma in Business and English (pre-masters)

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot obține împrumut de la Student Loans Company pentru
finanțarea studiilor. Informații despre celelalte tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15 noiembrie
2012, când universitățile vor anunța bursele pentru România.

Burse

Studenţilor care aleg să studieze un astfel de program li se facilitează un stagiu practic de 1 an. Universitatea are
contracte cu angajatorii din regiune, care primesc în fiecare an stagiari şi le oferă posibilitatea de a pune în practi-
că cunoştinţele dobândite. De cele mai multe ori, studenţii fac practică în companii precum Sony, NHS, Network
Rail, SAP şi Microsoft.

Programe “sandwich” Programe universitare 9000 / an

Programe de master 4080 - 5190 / an

МBA 10395 / an

PhD 2011/2012 3 732 / an

Cazare 2895 – 4598 /an

Programe universitare şi de
master în domeniile:

English     

Business Management

Business and Information Sys-

tems

Biosciences

Geography

Languages

Health and social sciences

Art and Design

Engineering and technologies

History

Computer Sciences

Criminology

Criminology and Criminal Justice

Mathematics and Statistics

Media and Communication

Education

Environmental Science

Architecture

Law

Psychology

Social Sciences

Sports

Civil Engineering

Accounting, Banking and Finance

Tourism, Hospitality and Event

Management

Physiotherapy

Film and Theatre

МВА 

МВА

МВА în diverse specializări

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale (lista include numai grupele de specializări)

Instruirea se desfaşoară in cadrul celor trei facultăţi: arte, sănătate şi ştiinţe umane, studii profesio-
nale. Anumite programe universitare au o deosebita recunoaştere internaţională. Restaurantul uni-
versităţii a fost declarat restaurantul universitatar al anului 2007.

Pre – Master Foundation in Business and Management – pentru studenţii din străinătate care
doresc să studieze afaceri şi management. Este destinat studenţilor care nu au un nivel suficient de
avansat al limbii engleze pentru programul de master. Durata este de 1 semestru. Admiterea se des-
făşoară în septembrie şi februarie.

An pregătitor – program cu durată de un an pentru studenţii, care nu corespund cerinţelor de în-
scriere în programul universitar. Admiterea are loc în lunile: septembrie, ianuarie şi februarie. Este
prevăzută studierea limbii engleze cu încă două materii la alegere – ştiinţe sociale, artă şi design,
afaceri şi calculatoare.

The University of West London cunoscuta in trecut ca Thames Valley University,
are o tradiţie îndelungată în instruirea studenţilor în diverse domenii. Pregatirea
universitară a studenţilor se bazează pe abordarea focusată pe dezvoltarea abili-
tăţilor profesionale.Vodafone, Hewlett Packard, Scottish and Southern Electricity,
O2 şi Ericsson sunt doar o parte din companiile care sunt in parteneriat cu Uni-
versity of West England in vederea dezvoltării unor programe comune.

The University of West London

Londra, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2012/2013 

Alte programe Programe universitare 7500 / an

Specialist Art Courses 7670 / an

Specialist Music & Performance 8200 / an

Programe de masterat 2011/2012 3500 – 4000 / an

MBA 2011/2012 4400 / an

Semester Pre Master 2011/2012 900 / sem

Manuale 500 / an

Cazare min 100 / săpt.

Programe universitare:

Accounting and Finance, Business (International),
Management

Advertising

Acting

Airline and Airport Management

Broadcasting

Built Environment

Computing

Criminology

Culinary Arts Management

Dance

Engineering

Event Management

Film

Food and Consumer Health

Forensic Science

Hospitality and Tourism, Travel

Law

Media

Music

Photography

Psychology

Social Work

Programe de master:

Master of Business Administration

International Business Management

Audio Technologies

Photography

Performing Arts

Information Systems

Computing

Media and Communications

Health

Psychology

Music

Film, Cinematography and Script Writing

Tourism Management

Human Resource Management

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

An pregătitor de studii universitare
>  Diplomă de Bacalaureat 

>  TOEFL iBT 67  /  IELTS min. 5,0 puncte 

Pre Master
>  Diplomă universitară 
>  IELTS 5.5 - 6.0 / TOEFL 73 - 80 iBT

Studii universitare
>  Diplomă de Bacalaureat

>  TOEFL IBT 76/ IELTS 5,5 / CAE/ CPE

Studii de master
>  Diplomă universitară 

>  TOEFL IBT 90 puncte / IELTS min. 6,5 puncte

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Campusuri universitare
Londra – Reading, Ealing,
Slaugh, Brendford

Aeroportul cel mai apropiat
Gatwick – 1 oră.
Heatrow – 30 min

Limba de predare
Engleză

Studenți: 700 studenţi din străinătate
În total 59 000 de studenţi

Durata studiilor:
Studii universitare – 3 ani
Studii master – 12 / 18  luni

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: 
Septembrie

Programe universitare: începând cu 1 Septem-
brie şi cu termen limita 15 ianuarie

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot obține împrumut de la Student Loans Company pentru
finanțarea studiilor. Informații despre celelalte tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15 noiembrie
2012, când universitățile vor anunța bursele pentru România.

Burse
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Informații generale

Studenţi:

8000 studenţi din strainatate

25000 de studenţi în total

Durata studiilor:

3-4 ani - Programe universitare :

1 an - Programe de master

Începerea anului universitar:

Septembrie 

Programe universitare: începând cu 1 Septem-
brie şi cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare

>  Diplomă de Bacalaureat/fişă matricolă clasele
9-11 în cazul în care nu aţi finalizat încă studiile

>  TOEFL iBT 80; IELTS 6.0 / CAE B / CPE C

Programe de master:

>  Diplomă de Licenţă/fişă matricolă în cazul în
care nu aţi încă finalizat studiile

>  TOEFL iBT 90 ; IELTS 6.5 – 7.0 

Campusuri universitare
Londra, Dubai, Mauritius

Aeroportul cel mai apropiat
London Heathrow – 30 min.

Limba de predare
Engleză

Middlesex University
London

Londra, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2012/2013

Programe universitare: 9000 / an

Programe de master: 7500/ an

MA Business Faculty 9000/ an

MBA 13500/ an

Cazare între 100 – 170/săpt.

Middlesex University este una dintre cele mai mari universităţi din Londra, dispunând de
două campusuri universitare în străinătate: în Dubai şi Mauritius. Istoricul educaţional al
acestei instituţii este datat încă din 1878, în 1992 devenind  instituţie academică universi-
tară. Dispune de mai multe campusuri universitare, oferind specializări variate încadrate în
cele 4 facultăţi: Artă şi Educaţie, Afaceri, Inginerie şi Ştiinţe Informatice, Sănătate şi Ştiinţe
Sociale precum şi Institute for Work Based Learning.

În cadrul Universităţii Middlesex, studiază mai mult de 25 000 studenţi, atât în campusurile ce apar-
ţin universităţii cât şi în instituţiile partenere Middlesex University.

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe principale

Programe universitare

Accounting and Finance

Advertising and Public Relations

Art and Design

Business and Management

Biomedical and Biological Sciences

Computing and IT

Creative Writing

Criminology

Cultural Studies

Dance, Music and Theatre Arts

English Literature and Language

Economics

Engineering

Environmental and Public Health

Fashion

Film

Human Resource Management

Journalism

Languages and Translation Studies

Law

Marketing and Enterprise

Music and Performing Arts

Media

Psychology

Product Design and Engineering

Sociology

Sport, Exercise and Rehabilitation Science

Social Work

Tourism and Hospitality Management

Television Production

Veterinary Nursing

Programe de master

Banking / International Finance
Chinese Medicine/ Choreography/ Ayurvedic Medi-
cine/ Biomedical Science 
Computer and Network Security/ Business Informa-
tion Technology/ Software Engineering
Computer Science/ Networks 
Creative Writing/ Interpreting
Design Engineering/ Manufacturing Management
Design for Interactive Media/ Graphic Design    
e-Marketing and Social Media
Environmental Pollution Control
Financial Management/  Accounting 
Fine Art/ Moving Image
Human Rights and Business/ HR
International Tourism and Hospitality Management
Interior Architecture    
International Relations    
International Business Economics
International Business Management/ Marketing
Business Enterprise and Entrepreneurship 
LLM 
MBA
Media and Communications Management 
Midwifery/ Nursing
Mobile Telecommunication Engineering
Music/ Jazz/ Popular Music/ Sonic Arts
Photography
Criminology/ Psychoanalysis/ Psychology 
Strategic Management and Marketing, MSc

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Instruirea dinamică din Bradford University include dezvoltarea de proiecte comune cu firme şi între-
prinderi din regiune. Nu întâmplător, universitatea se află în topul clasamentului studenţilor, datorită
faptului ca după finalizarea studiilor, fiecare student in parte găseşte un loc de muncă pe măsura
așteptărilor. Pe lângă calitatea deosebită a instruirii, printre avantajele universităţii se numără şi caza-
rea, care asigură studenţilor cele mai mici cheltuieli de întreţinere, în comparaţie cu alte oraşe din
Marea Britanie. 

Studenţii care vor alege specializările - inginerie şi design/tehnologii au un stagiu obligatoriu care
se desfăşoară în firmele partenere ale universităţii: GM, Ford, British Steel.

Povestea universităţii din Bradford datează încă din anul 1860. În prezent studiază
13 000 de studenţi în 140 de programe universitare, si 80 programe de master.
Bradford University se află printre primele zece universităţi conform Ziarului The
„Guardian” în ceea ce priveşte specializările - inginerie şi design industrial. Poziţio-
nat în regiunea YorkShire, Bradford este unul dintre cele mai mari oraşe din Marea
Britanie. Bradfort este recunoscut şi datorită Pudding-ului de YorkShire dar şi da-
torită celor mai reduse costuri de trai din Marea Britanie. 

Campusuri universitare 
Bradford
3 campusuri

Aeroportul cel mai apropiat
Manchester – 1 oră
Leads/Bradford - 30 min.

Limba de predare 
Engleză

Taxe în lire sterline 2012/2013:Stagii

International Foundation Programme - programul cu durată de un an este potrivit pentru viitorii
studenţi ce nu au suficiente cunoștințe de limba engleză (4,5-5,0 IELTS / 53 iBT) care doresc să îşi
înceapă studiile universitare sau de master.

Foundation Year - an pregătitor pentru candidaţi, cu rezultate academice insuficiente, sau pur şi
simplu pentru cei ce doresc să obţină o pregătire specifică înainte de a începe studiile universitare.
Acesta poate să includă formare academică generală, sau poate fi specializat în domeniile: ingine-
rie, ştiinţe exacte sau informatică.

Alte Programe 

Programe universitare 
Accounting and Finance
Archaeology
Business Economics
Business Studies with Law
Business and Manag. Studies
Computer Science
Creative writing
Computer Animation
Develop. and Peace Studies
Economics
Economics with Psychology
Economics with Sociology
Entreprise and IT
Electrical and electronic Engi-
neering

Financial Economics
Human Resource Management
Internat. Business Economics
International Business and Ma-
nagement

International Relations and Se-
curity Studies

Law LLB
Marketing
Media Studies
Mobile Computing
Nursing
Psychology
Psychology and Crime
Politics 
Politics and Law
Peace Studies
Product Design
Sociology and Psychology
Web Design and Technology
And many others

Programe masterat
Archaeological Sciences  
Artificial Intelligence for Games 
Advanced Marketing 
Biomedical Sciences
Computer Science 
Creative Media and Techn.
Digital Arts and Media 

Engineering 
Employability and Entrepre-
neurship

Finance  
Finance, Accounting and Mana-
gement 

Graduate Diploma in Law 
Health & Social Services Mana-
gement

Human Resource Management
Imaging, Computer Vision and
Graphics 

International Business and Ma-
nagement 

International Politics and Secu-
rity Studies

Management 
Marketing and Management
Nursing Studies
Psychology
Software Engineering
Training and Development

Programe principale (lista completă este disponibilă prin Integral)

Programe universitare 7000 - 9000/an

Programe de master 2012/2013 4900/an

Masterat în:

Management, finanţe, contabilitate şi
management, managementul resurselor
umane, şi Afaceri Internaţionale
Management, Marketing şi Manage-
ment, European Management, Finante

10000/an

Master internat. în Mgmt 2012/2013 8200/an
MBA 2011/2012 22 450/an

Foundation Year 2011/2012 1200/an

International Foundation Programme 8600/an

Cazare 89 - 97 / săpt.

University of Bradford

Bradford, Marea Britanie

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Informaţii generale
Studenţi: 13 000 de studenţi în total
2 700 studenţi din străinătate 

Durata studiilor: 3 ani: studii universitare 
1 – 2 ani: studii de master

Anul universitar: 2 semestre: Septembrie – Iunie

Începerea anului universitar: Septembrie

Programe universitare: începând cu 1 Septem-
brie şi cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare şi Foundation Year: 
>  Diplomă de bacalaureat 

(medie minimă 6.5) / CAE C / CPE C
>  TOEFL iBT 83 de puncte / IELTS 6 puncte - 

(minim 5.0 pentru fiecare secţiune)
Programe masterat:
>  TOEFL iBT 90 de / IELTS 6,5 /CAE C / CPE C 
>  Diplomă de studii universitare într-un domeniu

apropiat
MBA
> Diploma de licenţă într-un domeniu apropiat
> Minim 3 ani de experienţă profesională într-o

poziţie de conducere
> TOEFL iBT 94 de puncte
> Susţinerea cu succes a unui test on-line al Univ.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse
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Programe principale (full list at Integral)

Universitatea se situează printre primele instituţii britanice de învăţământ superior în domeniile
media şi comunicare. Studenţii din aceste domenii au posibilitatea să practice într-un studio special
amenajat, echipamentele acestuia fiind identice cu cele din studiourile BBC. Cursurile tuturor
programelor au o puternică orientare practică. Înaintea licenţierii, viitorii absolvenţi primesc oferte
de muncă de la companiile de top din aceste domenii.

Universitatea Bedfordshire dispune de 2 campusuri – în Luton şi în Bedford.
Campusul principal se află în oraşul Luton, la aproximativ 50 km de Londra. Con-
form “Destination of Leavers from Higher Education” din 2009,  92% din studen-
tii absolventi ai University of Bedfordshire isi gasesc un loc de munca, dupa
finalizarea studiilor. 

Campusuri universitare
Luton
Bedford

Aeroportul cel mai apropiat
Luton – 15 min.
Londra – 60 min.

Limba de predare
Engleză

Campusul Luton – cu ocazia deschiderii unei noi cladiri, Wenlock Court, ce a fost data in folosinţă la înce-
putul anului academic 2012 – 2013, studenţii pot fi acum acomodaţi în mai mult de 1800 de camere. Uni-
versitatea a investit mai mult de 40 de milioane de Lire in facilităţi, echipament modern şi locuri dedicate
pentru întalniri de grup sau relaxare. Costurile variază între 97 si 130 £/săpt. Campusul Bedford - Costurile
variaza intre 87 si 110 £/sapt.

Cazare

În campusurile Luton şi Bedford studenţii au şansa de a întâlni peste 100 de naţionalităţi din întreaga lu-
me. Universitatea are grijă de studenţii din primul an incepând cu ziua întai. La sosirea studenţilor în uni-
versitate se organizează sesiuni de informare, iar consiliul studenţilor oferă întotdeauna sprijin. Există multe
opţiuni de divertisment iar preţurile sunt rezonabile. Pentru cei ce doresc a experimenta  Londra, pot alege
varianta de a călători  doar 30 – 40 minut, cu trenul.

Viaţa de student:

3000 £ pentru o diploma excelenta. Studentul va primi un cec pe care îl poate incasa sau poate solicita
transferul banilor în contul său bancar. Acest ajutor financiar ramane valabil dacă studentul continuă sa
obţină note excelente (2.1) pe parcursul anilor de studiu. *un ajutor financiar adiţional de 1000 £ poate de-
veni posibil daca venitul parintilor este sub 15000 £. Universitatea oferă un discount de 50 % din taxele de
şcolarizare ale programelor de master, dacă aceste taxe sunt plătite într-o singură tranşă.

Burse

Programe de master:

Accounting and Finance
Art and Design 
Biomedical Engeneering
Biotechnology 
Business Information Systems 
Business and Mgmt. 
Civil Protection and Resilence
Computer Science - 20 courses
Health Psychology / Health
Studies 
Diabetes/ Clinical Science Pallia-
tive Care/ Clinical Science Pub-
lic Health 
Engineering Business Mgmt. 
Finance and Business Mgmt. 
Human Resource Mgmt. 
Information Mgmt. and Security 
Information Systems and Busi-
ness Mgmt. 

Information Systems and eGov-
ernment 
Intercultural Communication
Int. Business and Management 
Int. Cinema 
Int. Finance and Banking
Int. Human Resource Mgmt.
Investment and Finance 
LLM Int. Commercial Law
Coorporate Law
Logistics and Supply Chain
Business Management 
MBA/ Executive
Marketing Communications 
Marketing and Business Mgmt.
Communication / Media / Ad-
vertising 
Media Arts (Mass Communica-
tions) 
Media, Culture and Technology 

Medical Education 
Mobile Computing 
New Media and Internet Tech-
nologies 
Nursing (Adult, Mental Health) 
Education - Early Years/ Pri-
mary/ Secondary
Palliative Care 
Pharmacology 
Physical Activity, Nutrition and
Health Promotion 
Project Management 
Psychological Approaches to
Health and Mgmt.
Public Relations
Social Work 
Telecommunications Mgmt. 
Tourism and Events Mgmt.
Dance Science
Public Relations

Taxe în lire sterline 2013/2014

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

University of Bedfordshire

Bedford, Marea Britanie

Stagii

Studenți:
2000 de studenţi din străinătate
17 000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 ani: studii universitare
1 an: studii de master

Anul universitar: 
3 semestre

Începerea anului universitar: 
Septembrie 

Programe de master: începând cu 1 Septembrie 

Programe masterat: 

>  Vârstă - min. 20 ani

>  Diplomă universitară

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte

Programe MBA: 

>   Diplomă universitară (specializare în domeniu 
asemănător)

>  Stagiu la specializarea aleasă pt. master – 3 ani

>   TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0 / CAE / CPE C

Universitatea asigură stagii de specialitate în timpul
studiilor în diverse companii, precum si oportunităţi
de angajare după obţinerea licenţei.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxa anuala
pentru plăţi
trimestriale

Taxa anuala
pentru plata

anticipată

Programe universitare 9000 / an

Programe masterat 9000 / an 4500 / an

МВА 2011/2012 13500 / an 11000 / an

Cazare 97 - 130 / săpt. 97 - 130 / săpt.



University of Sunderland oferă un spectru larg de programe academice împărţite în cinci facultăţi.
Prestigioasa echipă de profesori este dedicată ideii de a transforma studenţii în specialişti cu o bună
pregătire, viitori lideri şi personalităţi în domeniul cercetării ştiinţifice. Cursurile se desfăşoară într-un
mediu academic dinamic ce alternează cursurile teoretice cu activităţile practice pentru proiecte
reale.

Foundation Year (an pregătitor): - pregătire în vederea parcurgerii programelor de studii pentru
afaceri şi a specializărilor din domeniul IT; include curs de limba engleză şi cursuri din domeniile
programului universitar. Programul începe în lunile Septembrie şi Ianuarie.

Având o experienţă de peste un secol, University of Sunderland se numără prin-
tre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ din Europa. Cursurile la care
participă studenţii de pretutindeni acoperă următoarele domenii: media, comu-
nicare, arte, ştiinţe aplicate etc. Universitatea este o instituţie cosmopolită, moş-
tenind tradiţia şcolii tehnice a oraşului şi îmbinând învăţământul clasic cu
tehnologiile excepţionale.

Campusuri universitare
Sir Tom Cowie Campus şi
City Campus

Aeroportul cel mai apropiat
Manchester – 3 ore

Limba de predare
Engleză 

Taxe în lire sterline 2012/2013:

Burse

Alte programe

Programe universitare 7800 – 8500 / an

Programe masterat 4050 / an

МА - Counselling 4965 / an

Program masterat – MBA 2011/2012 8900 / an

Cazare 47 - 67 / săpt.

Programe universitare:

Business & Management

Combined Subjects

Computing

Dance, Drama and Music

Design

Education

Engineering

English

Environment and Health & Safety

Fine Art

Film, Media and Cultural Studies

Glass and Ceramics

Health Studies

History

Journalism and PR

Languages

Law

Nursing & Caring Professions

Pharmacy, Pharmaceutical and Clinical Sciences

Photography

Psychology

Radio

Social Sciences

Sport and Exercise Sciences

Tourism

TV, Video and New Media

Programe de master:

Animation and Design

Business Studies

Counselling

Design: Multimedia and  Graphics

Engineering Management

Environmental Management

Film and Cultural Studies

Fine Art

Glass

History

HR Management

Illustration and Design

International Management

LLM Human Rights

Marketing

MBAMedia and Cultural Studies

News Journalism

Photography

Project Management

Psychology

Public Relations

Software Engineering

Tourism and Event

Telecommunications Engineering

Programe principale  

University of Sunderland

Sunderland, Marea Britanie

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenţi:
2200 studenţi din străinătate
18000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 ani: studii universitare
1 – 1,5 ani: studii de master

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
Septembrie

Programe universitare: începând cu 1 Septem-
brie şi cu termen limita 15 ianuarie

Foundation Year (an pregătitor) 
> Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL IBT 46 / IELTS 4.0 / Test la sediul Integral

Programe universitare 
> Diplomă de bacalaureat

> TOEFL IBT 80 / IELTS 6.0 / CAE C / CPE C /  Test la
sediul Integral

Programe masterat
>  Diplomă universitară

> IELTS 6.0 - 6.5 / TOEFL IBT 80 - 100 / CAE C / CPE C  
Test la sediul Integral

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța burse-
le pentru România.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Procesul educaţional este orientat către cerinţele învăţământului modern pentru pregătirea unor
profesionişti desăvârşiţi ce dispun şi de experienţă practică. Cursurile cuprind activităţi teoretice şi
cursuri practice în grupuri mici, accentul fiind pus pe dezvoltarea individuală a fiecărui student.

Foundation Year (an pregătitor) -  este destinat studenţilor care nu au un nivel adecvat din punct
de vedere academic sau lingvistic pentru a fi acceptaţi direct în cadrul universităţii.

EPFA - acest program este destinat studenţilor al căror nivel de limbă engleză nu este suficient  de
bun pentru a începe studiile universitare. Programul este axat pe studiul limbii engleze. Diferenţa
dintre Anul Pregătitor şi EPPA este că acest program poate fi studiat doar un semestru (cu începerea
anului universitar în septembrie sau ianuarie în funcţie de preferinţele studentului). Studentul înscris
la acest program poate beneficia de o bursă oferită de către universitate.

Situat într-o regiune din Anglia aflată în plină dezvoltare, Wolverhampton este un
oraş modern şi plin de viaţă, cu o istorie şi o tradiţie bogată. University of Wolver-
hampton este o instituţie de învăţământ prosperă şi inovatoare, cu programe edu-
caţionale variate şi rezultate academice de invidiat. Creată sub forma unei reţele de
baze universitare, universitatea dispune de dotări moderne şi de o structură flexibi-
lă a procesului educaţional, cu o gamă variată de specializări moderne sau clasice.

Campusuri universitare
4 campusuri, lângă Birmingham

Aeroportul cel mai apropiat
Birmingham – 30 minute

Limba de predare
Engleză

Taxe în lire sterline 2013/2014

Alte programe

Studenţilor care aleg să urmeze „Programele sandwich” li se va facilita accesul la un stagiu cu durata
de un an, care de regulă este plătit. „Programele sandwich” includ 3 ani de studiu şi un an de stagiu.

Stagii

Programe universitare 8650 / an
Programe masterat 2012/2013 5250-8750 / an
Cazare 2579 - 5274 / an
Foundation Year (an pregătitor) 6000 - 7120 / an

EPFA 1500 / semestrul

Programe universitare:
Accounting and Finance
Animal Behaviour and Wildlife Conservation
Animation
Architectural Design Technology
Biochemistry
Computer Science
Criminology
Construction Management
Dance
Drama
English
Film Production and Studies
Fashion and Textiles
History
International Business Management
International Hospitality Management
International Marketing
IT Management
Marketing Management
Mechatronics
Media
Music
Performing Arts Management
Pharmacology
Photography
Politics
Real Estate

Sociology
Sports Coaching
Sports Management
Textile Design
Video and Film Production
War Studies

Programe de master:
Art and Design
Biomedical Science
Civil Engineering
Composition and Song Writing
Computer Science
Construction Law
Construction Project Management
Environmental Management
Finance and Accounting
Fine Art
Hospitality Management
HR Management
IT
International Business
MBA
Management
Marketing
Music
Public Health
Social Work

Programe principale  

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

The University of 
Wolverhampton

Wolverhampton (lângă Birmingham),
Marea Britanie

Burse

Studenţi:
2400 studenţi din străinătate
25000 studenţi în total

Durata studiilor:
3 - 4 ani: studii universitare
1 – 2 ani: studii de master

Anul universitar: 2 semestre 

Începerea anului universitar:
Septembrie 

Programe universitare: începând cu 1 Septem-
brie şi cu termen limita 15 ianuarie

Foundation Year
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT 61 puncte / IELTS 5 

Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL IBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte / CAE C / CPE
Programe masterat:
>  Diplomă universitară
> TOEFL IBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte / CPE /CAE A, B
MBA:
> Diplomă universitară
> TOEFL IBT 115 puncte / IELTS 7.0 puncte
> Experienţa manageriala minim 2 ani

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța burse-
le pentru România.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi



Foundation Year (an pregătitor) - este destinat studenţilor care nu au un nivel adecvat din punct
de vedere academic sau lingvistic pentru a fi acceptaţi direct în cadrul universităţii.

Cursuri de perfecţionare proferională - programe de studiu cu durată scurtă. Cursanţii vor obţine di-
plomă profesională pe baza căreia pot activa pe piaţa muncii.

Informații generale

Studenți
13000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 – 4 ani – programe universitare
1 an - studii de master

An universitar
2 semestre

Începutul anului universitar
Septembrie

Programe universitare: începând cu 1 Septembrie
şi cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere:
An pregătitor:
> Diplomă de Bacalaureat

> TOEFL  iBT 61/IELTS 5,0 

Programe universitare:
> Diplomă de bacalaureat

> TOEFL  iBT 79 puncte/IELTS 6.0  / CAE C / CPE C

Programe de master:
> Diplomă universitară

> TOEFL iBT 92 puncte/IELTS 6,5  / CAE C / CPE C

Oficial declarată drept universitate în anul 2005 University of Bolton se numără
printre universităţile cu cea mai mare creştere şi dezvoltare din Marea Britanie. Cali-
tatea instruirii a primit cele mai mari note din partea Agenţiei pentru Controlul Cali-
taţii Învăţământului, ce activează în subordinea guvernului britanic. Peste 30 de
programe au acreditare profesională.

University Of Bolton

Bolton, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2012/2013:
Alte programe

Programe universitare 6300 - 8400 / an

Programe de master 2012/2013 4578 - 5349 / an

MBA 6420

Cazare 2900 / an

Programe universitare:

Accountancy

Animation and Illustration

Artchitectural Technology and Interior Design

Art and Design

Automobile Engineering

Biology

Building Surveying and Propery Management

Business Management

Civil Engineering

Computing

Construction Management

Counselling and Psychology

Creative Writing

Fashion Product Development

Film and Media Studies

Fine Arts

Games Design

Interior Design

International Hospitality Management

LLB Law

Mechanical Engineering

Product Design

Photography

Psychology

Sound Engineering and Design

Sport Development

Programe de master:

Accounting and Financial Strategy

Advanced Electronics Design

Business Information Systems

Civil Engineering

Design Management

Digital Image and Media

E-Business

Educational Management

Fine Art

Human Resource Management

IT

International Business

International Multimedia Journalism

International Textile Business and Innovation

IT service Management

Management

MBA

Photography

Psychology

Public Art

Writing and Producing

Programe principale

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studiul în grupuri mici permite dezvoltarea potenţialului studenţilor. Universitatea are legături stabi-
le, de lungă tradiţie cu mediul de afaceri. Pregătirea practică şi profesională inclusă în multe progra-
me este un real avantaj pentru absolvenţii acestei universităţi. Activitatea practică din timpul
studiului şi stagiile în diferite companii pregăteşte studenţii pentru realizarea lor profesională. Uni-
versitatea din Bolton dispune şi de 2 centre de cercetare: 
> Centrul de cercetare a materialelor şi inovaţie
> Institutul de cibernetică în domeniul educaţiei

Campusuri universitare
Bolton

Aeroportul cel mai apropiat
Manchester – 30 de minute
Liverpool – 55 de minute

Limba de predare
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Burse

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța burse-
le pentru România.
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University of Derby a investit peste 55 mil. de lire sterline în echipamente şi dotări în ultimii doi ani,
și oferă unul din cele mai moderne campusuri din Marea Britanie. Aproximativ 150 de programe
universitare, aproape 100 de programe de master şi multe alte programe de calificare profesională
atrag studenţi de diferite naţionalităţi. Pentru mulţi dintre ei acesta este şi punctul de pornire pentru
viitoarea carieră, pentru că universitatea colaborează cu mari companii în scopul recrutării de sta-
giari şi cadre permanente.

Renumit pentru bogata sa moştenire istorică, Derby este în prezent un oraş mo-
dern, aşezat în inima Angliei. Oraşul este şi centru cultural, în care în fiecare an
au loc festivaluri muzicale, numeroase expoziţii şi evenimente sportive. Având
reputaţia unui oraş liniştit, dar în acelaşi timp cu o dezvoltare dinamică, Derby
este destinaţia preferată pentru mii de studenţi.

Campusuri universitare
Derby
Buckston

Aeroportul cel mai apropiat
Derby
Birmingham – 40 min.

Limba de predare
Engleză

Derby, Marea Britanie

Programul sandwich – Universitatea, în colaborare cu companii de top în domeniile de interes, a
dezvoltat aşa numitul ”Program sandwich”, care ajută studenţii să dobândească o experienţă de
lucru reală pe parcursul unui an, în timpul perioadei de studiu.

Stagii

Programul oferă posibilitatea de a finaliza studiile universitare de business în doi ani prin utilizarea
sistemului online de educație pe perioada vacanței de vară. Programul vă permite să economisiți
timp și bani pentru cazare și cheltuieli curente, deoarece nu sunt plătite taxe adiționale pentru mo-
dulul de vară, iar studiul poate fi desfășurat și în țara de origine.

Program universitar accelerat - Domeniul Afaceri

Programe universitare:

Accounting and Finance   

Adventure Tourism  

Architecture  

Biology   

Business Studies   

Computer Games   

Computing   

Creative Writing   

Criminology  

Dance and Movement Studies   

Education   

Engineering   

Environmental Hazards  

Events Management   

Fashion Studies   

Film Studies   

Fine Art   

Geography   

Health and Social Care   

History   

Human Resource Management  

Information Systems and Te-

chnology  

International Relations and

Global Development   

Journalism   

Law   

Marketing   

Advertising Management   

Mathematics   

Media Studies  

Music Technology and Produc-

tion   

Outdoor Activity Leadership

and Coaching   

Photography   

Product Design   

Professional Culinary Arts   

Psychology   

Public Relations   

Sociology   

Spa Therapies   

Sports Coaching   

Theatre Arts   

Third World Development   

Tourism and Hospitality Mana-

gement   

Visual Communication   

Zoology

Programe de master:

Environmental Health   

Health Psychology  

Marketing / Management / Ad-

vertising / Business  

Computer Games Production   

Business and Payroll Manage-

ment   

Sustainable Architecture and

Healthy Buildings   

Strategic Management  

International Financial Markets   

Criminal Investigation  

Human Resource Manage-

ment/Development   

Applied Petroleum Geoscience

Taxe în lire sterline 2012/2013

Programe universitare 6995 - 7995 / an 

Programe masterat 4800 - 6000 / an

MBA  2011/2012 6600 / an

Programul sandwich (suppl.) 1000 / an

Foundation Year (an pregătitor) 6250 / an 

Cazare 89 - 112 / săpt.

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe principale

University of Derby

Burse

Studenți:
1100 de studenţi din străinătate
14000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 - 4 ani: studii universitare
1 - 2 ani: studii de master

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: 
Septembrie / Ianuarie (pentru anumite programe)

Programe universitare: începând cu 1 Septem-
brie şi cu termen limita 15 ianuarie

Programe universitare: 
>  Vârstă - min. 18 ani

>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte / CPE C, 
CAE C (Joint Honours), CAE B(Single Honours)

Programe de master:
>  Diplomă de Licenţă

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte / 
CAE B / CPE C

Foundation Year (an pregătitor):
>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL iBT 61 puncte / IELTS 5.5 puncte

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța burse-
le pentru România.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi



Informații generale
Studenţi:
Peste 11000 studenti din aprox. 140 de ţări

Durata studiilor:
Studii universitare - 3-4 ani (la zi)
Studii de master - 1-2 ani (la zi)

Bridging Year (an pregătitor) - 9 luni

Anul universitar: 3 semestre: toamnă, primavară, vară

Începerea anului universitar: octombrie

Programe universitare: începând cu 1 Septembrie
şi cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat cu media 5 - 5.75, în

funcţie de specializare
>  TOEFL iBT - 76 puncte / IELTS - 6 puncte / CAE - B
Programe de master:
>  Diplomă de licenţă într-un domeniu apropiat
>  TOEFL iBT - 76-100 puncte / IELTS - 6-7 puncte /

CPE - notele B/C, în funcţie de specializarea dorită

Bridging year (an pregătitor):

> TOEFL iBT - 61 puncte / IELTS - 5 puncte / FCE

MBA:

>  Diplomă de bacalaureat

>  3 ani de experienţă profesională într-o poziţie de

conducere

Universitatea din Essex  este una din principalele instituţii academice din Anglia. A
fost înfiintata în anul 1964, când şi-a deschis porţile pentru doar 122 studenţi din
Wivenhoe Park, Colchester. Astăzi, universitatea a crescut nu numai ca dimensiuni,
ci şi ca popularitate, graţie studiilor de calitate şi activităţii de cercetare ştiinţifică.

Aeroportul cel mai apropiat
Stansted 
Heathrow şi Gatwick - oferă
legături accesibile

Limba de predare
Engleză

Uni ver si ty of Es sex

Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2012/2013

Universitatea oferă un program pregătitor de 9 luni studenţilor care nu îndeplinesc cerinţele pen-
tru admiterea la programele universitare. Programul cuprinde studierea intensivă a limbii engleze
şi pregătire la diferite profile, în vederea continuării studiilor după încheierea anului pregătitor.

Art history
Law
Linguistics 
Biology

Business
Literature
Mathematics  
Computing

Economics
Statistics
Western Philosophy 
Academic Skills

Politics and 
Sociology 

An pregătitor

Programul MBA al Universitatii din Essex imbină provocările metodelor tradiţionale de studiu, cu
aplicabilitatea necesară in lumea afacerilor şi adaptabilitatea cerută de dinamica societăţii. Cursul
are la bază modulele “Strategii pentru un business stabil” şi “Inovaţii şi spirit întreprinzator”.

MBA

Programe universitare:
Accounting
Finance and Mathematics
Business Management
History of Art
Biological Sciences
Biomedical Science
Creative Writing
Banking and Finance
Computer Science
Computer Networks
European Studies with Modern
Languages
Ecology
History
Economics and Politics
Politics
International Relations
International Development
Health Studies
Law

Nursing (Adult)
Law and Human Rights
Management and Marketing
Film Studies
Theatre Arts
Mathematics
Philosophy
Psychology
Sociology
Marketing
Media, Culture and Society
Sports

Programe de master:
Accounting
Acting for TV, Film and Radio
Biological Science
Biochemistry
Financial Economics
Computer Science
Criminology and Sociology
Economics

Psychology
Telecommunication and Infor-
mation Systems
Entrepreneurship and Innova-
tion
Environmental Resource Ma-
nagement
Film Studies
Finance
Health Studies
History
Art History and Theory
Human Rights
International Relations
Law
Linguistics
Film and Literature
Management
Mathematics
Philosophy
Politics

Programe principale (lista detaliată a specializărilor se poate solicita direct de la Integral)

Programe universitare: 9000 /an

Programe de master 2012/2013 4600 - 9300 /an

МВА 15000 /an

Cazare 68 - 130/ sapt.

Bridging year (an pregătitor) 2011/2012 8500 / an

Campusuri universitare

Colchester, Southend 
and Loughton (East15).

În prezent, peste 11 000 de studenti din aprox. 140 de state studiază în cele trei campusuri ale uni-
versitătii din sudul Angliei,  devenind universitatea britanică cu cea mai mare orientare internaţiona-
lă. Specializările sunt grupate în patru facultăţi: Ştiinţe umanitare, Ştiinţe sociale, Ştiinţă şi Ingineri,
Drept şi Management. Studenţii universităţii învata într-unul din cele trei campusuri:
Colchester - Este cel mai mare campus, se află în Wivenhoe Park şi ocupă 200 acri de suprafaţă în-
verzita. Aici a fost deschis în 2010 un centru de fitness nou, numit Enolve.
Southend - Este cel mai nou campus, deschis în 2007. Este situat în inima Southend-on-Sea, în su-
dul oraşului Essex.
Loughton (East 15) - În anul 2000, când Şcoala de Actorie “East 15” s-a alăturat universităţii, a fost
deschis acest campus în Loughton, de unde există legătură directă cu capitala.
În 2009, Universitatea din Essex a obţinut locul întâi la studiul naţional privind calitatea vieţii în cam-
pusurile sale. Pentru studiu au fost chestionaţi peste 11 000 de studenţi din 80 de universitaţi.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse
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Programe principale

International Foundation Programme - Program de pregătire destinat elevilor cu un nivel mai scăzut de
cunoaştere a limbii engleze. Alături de engleză academică, studenţii au posibilitatea de a aplica şi pentru
module suplimentare precum afaceri, informatică.

Universitatea a fost fondată în 1890 şi s-a remarcat prin inovaţii continue, printre
care şi introducerea învăţământului fără frecvenţă şi a programelor sandwich. În
timp, Universitatea s-a extins şi a început să ofere diferite specializări din domeniile:
Pedagogie, Arhitectură, Inginerie, Istorie, Ştiinţe maritime, Drept, Afaceri şi Finanţe.
Bazele universitare dispun de biblioteci şi calculatoare de ultimă generaţie. 

University Of Greenwich

Greenwich, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2012/2013

Alte programe
Programe universitare 8300 / an

International Foundation / Pre-Master 6575 / an

Programe de master 7000 - 9500 / an

MBA 9500 - 12 000

Cazare 3785 - 6709 / an

Programe universitare:

International Agriculture

Animal Management

Sustainable Electrical Power Engineering

Architecture

Countryside Management

Estate Management

Design and Construction Management

Garden Design

Landscape Architecture

Advertising and Marketing Communications

Marketing

Media and Communications

Media Writing

Business Logistics and Transport Management

Business Purchasing and Supply Chain Manage-

ment

Business Management

Human Resource Management

Events Management

Economics with Banking

Business Economics

IT Management for Business

Games & Entertainment Systems Software Engi-

neering

Mobile Computing and Communications

Criminology and Criminal Psychology

Manufacturing Systems Engineering

Mechanical Engineering

Digital Television and Interactive Media

Film and Television Production

Graphic and Digital Design

Wireless Mobile Comm Sys Engineering

Biomedical Science

Politics

Pharmaceutical Science

Sports Science with Coaching

Sports Science with Professional Football Coaching

Programe de Master:

E-Logistics and Supply Chain Management

Project Management for Logistics

Transport and Logistics Management

MBA

Intrnational Business

Strategic Marketing Communications

Strategic Marketing

Finance and Investment Analysis

Financial Management

Financial Services, MBA

International Justice

International and Commercial Law

International Maritime Policy

Maritime History

Maritime Management, MBA

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe universitare
>  Diploma de bacalaureat

>  TOEFL  iBT 80/ IELTS 6,0 т. / CAE C / CPE C

International Foundation Programme
>  Diploma de bacalaureat

>  TOEFL iBT 55 / IELTS 4.5 puncte

Programe de master
>  Diploma de studii universitare într-un domeniu

apropiat

>  TOEFL 80/IELTS 6,0 puncte / CAE C / CPE C

>  IELTS 5.0 (Pre-Master)

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Campusuri universitare
Avery Hill, Greenwich,
Medway

Aeroportul cel mai apropiat
Londra
Heathrow / Gatwick / Luton - 1 oră

Limba de predare
Engleză

Studenți: 28 000 de studenţi în total 
4900 de studenţi din străinătate 

Durata studiilor:
3-4 ani studii universitare
1-2 ani Studii de master

Anul universitar: 
2 semestre

Începerea anului universitar: 
septembrie

Programe universitare: începând cu 1 Septem-
brie şi cu termen limita 15 ianuarie

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 
15 noiembrie 2011, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse



Informaţii generale

Studenţi:

4 000 de studenţi din străinătate 

23 000 de studenţi în total

Durata studiilor:

3 ani: programe universitare 

1 an: studii de master 

Anul universitar:

2 semestre

Începerea anului universitar:

Septembrie 

Programe universitare: începând cu 1 Septembrie
şi cu termen limita 15 ianuarie

Cerințe pentru înscriere

Foundation Year (an pregătitor)

>  TOEFL iBT 53 / IELTS 4,5 /FCE-C

Programe universitare 

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 / IELTS 6 / CAE-A, B

Programe masterat

>  Diplomă de studii universitare în domeniul vizat

>  TOEFL iBT 80 / IELTS 6 / CAE-A, B

Universitatea oferă un program ce se finalizează primind un certificat pentru Audit Internaţional AC-
CA cu durata studiilor de 3 ani, pentru cursuri de zi, și 5 ani – cu frecvența redusă. După ce aţi absol-
vit cei trei ani de studiu ACCA, puteți să vă înscrieți pentru programul accelerat de obținere a
diplomei de master în finanțe.

Campusuri universitare 
Queensgate, Barnsley, Ol-
dham

Limba de predare 
Engleză

ACCA – Audit Internațional și master suplimentar in Finanțe

Programe universitare:

Accountancy

Advertising and Marketing Communications 

Air Transport and Logistics Management 

Animation

Architectural Technology and Interior Design 

Architecture 

Biochemistry 

Business Management 

Chemistry 

Childhood Studies 

Computing Science 

Construction & Project Management 

Contemporary Arts 

Costume with Textiles 

Counselling Studies 

Creative Music Technology 

Criminology 

Drama 

Electronic Engineering 

English Literature 

Events Management 

Fashion and Textile Buying 

Fashion and Textile Management 

Fashion, Communication and Promotion

Film, Animation, Music & Enterprise 

Food, Nutrition and Health 

Graphic Design 

Human Resource Management 

International Business 

Journalism 

Law 

Marketing 

Mechanical Engineering 

Performing Arts 

Pharmacy 

Photography 

Politics 

Sociology 

Travel and Tourism Management

Programe de master:

Business Project Management 

Commercial Law LLM 

Costume Digital Journalism 

E-Business Education 

Leadership and Management 

Embedded Systems Engineering 

Engineering Management 

Fine Art 

Global Logistics and Supply Chain Management 

History 

International Business Management 

International Fashion Design 

International Hospitality Management 

International Human Resource Management 

International Law International 

Marketing Marketing 

Master of Business Administration (MBA) 

Law LLM 

Nutrition and Food Sciences 

Psychology and Investigation 

Risk, Disaster and Environmental Management 

Writing for Performance

Programe principale (lista detaliată a specializărilor se poate solicita direct de la Integral)

Întemeiată în anul 1825, universitatea este recunoscută ca având o reputație excelentă în domeniul
cercetărilor științifice, iar centrul său de tehnologii este cel mai bun din Anglia și printre primele trei
din Europa. Aici studiază mai bine de 22 000 de studenți din 85 de țări. În anul 2008 a fost finalizată
noua clădire a Facultății de Arta cât și laboratorul ultramodern de înregistrări de sunet și cercetare.
Universitatea  este pe locul 12 din Anglia din punct de vedere turistic. De asemenea,  este foarte
potrivită și pentru specializări în domeniul modei și designului.

Taxe în lire sterline 2012/2013

Programe universitare 7950 / an

Programe masterat 4200 / an

An pregătitor 8700 / an

MB 10480 / an

AC CA 2000 / an

Master suplimentar la ACCA (pro-
gram de un an) 2011/2012

1650 / an

Cazare 65 – 100 / săptămâna 

University of Huddersfield este așezată în partea de vest a Yorkshire-ului, la 300
km de Londra și la 17 km de Bradford. Este cunoscută ca având un patrimoniu is-
toric bogat,  reprezentând imaginea unui oraș ce oferă  învățământ de calitate.

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

University of Huddersfield

Huddersfield,  Marea Britanie

Aeroportul cel mai apropiat
Manchester și Leeds / 
Bradford – 1 ora

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse
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Programe principale (lista detaliată a specializărilor se poate solicita direct la Integral)

University of Hull este o universitate cu ascensiune continuă, ce investeşte în permanenţă în facilităţi şi
resurse, astfel ca studenţii să-şi îndeplinească toate ţelurile cu privire la viitorul lor. Universitatea Hull
este o comunitate ce oferă metode de predare de nivel internaţional în toate domeniile şi la toate ni-
velurile, cercetare, facilităţi impresionante, precum şi o puternică reţea de cazare - campusurile Hull şi
Scarborough.  Viziunea Universităţii Hull este de a explora, crea şi comunica mai departe cunoştinţele
acumulate de-a lungul anilor. Principalul campus universitar este Hull, iar în campusul Scarborough se
predau următoarele specializări: Muzică, Biologie Marină cât şi specializări de turism. 

University of Hull are două campusuri universitare: Scarborough şi Hull. Orașul
Hull este situat în East Yorkshire pe malul nordic al estuarului Humber iar
Scarborough este un oraș din North Yorkshire, la o distanță de 40 de mile de
Hull, spre nord pe coastă. Oraşul Hull este un oraș cu o cultură maritimă euro-
peană deosebită.

University of Hull 

East Yorkshire, Marea Britanie

Campusuri universitare
2 campusuri 
Hull şi Scarborough

Aeroportul cel mai apropiat
Humberside - 30 min.
Manchester - 2 ore

Limba de predare
Engleză

Foundation Year (an pregătitor) pentru studii universitare şi de master

Programe universitare 9000 / an

Programe masterat 2012/2013 3828 - 9250 / an

MBA 2012/2013 18400 / an

Business School (Msc)2012/2013 9250 / an

Foundation Year (an pregătitor ) 2012/2013 6000 / an

Cazare 2012/2013 60 - 120 / sapt.

Programe universitare:

Biological and biomedical sciences  

Business  

Chemistry and pharmaceutical science  

Computer science  

Digital media  

Drama, music and performance  

Education, teaching and children's services  

Engineering and technology  

English, film studies, media or American studies  

Geography and environmental science  

Health and social care  

History, archaeology and history of art  

Languages  

Law  

Medicine  

Philosophy and religious studies  

Physics  

Politics and international studies  

Psychology  

Social sciences  

Sport  

Programe de master:

Arts and humanities 

Biological sciences   

Business 

Chemistry 

Computing 

Education 

Engineering 

Geography and the environment 

Health and social care 

Languages 

Law 

Politics and international relations 

Psychology 

Social sciences 

Pentru studenţii care nu au nivelul necesar de cunoştinţe de limbă engleză se oferă un program specia-
lizat, care îmbină studiul limbii engleze şi pregătirea academică. În funcţie de nivelul de cunoştinţe pro-
gramul poate avea o durată de 1 sau 2 semestre.

Burse și împrumuturi

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după
15 noiembrie 2012, când universitățile vor anunța bursele pentru România.

Taxe în lire sterline 2013 / 2014

Studenți:
2000 de studenţi din străinătate
19800 de studenţi în total

Durata studiilor:
3-4 ani: studii universitare

1-2 ani: studii de master

Anul universitar:
2-3 semestre - studii universitare

3 semestre - masterat

Începerea anului universitar:
Septembrie / Februarie (pentru anumite programe)

Programe universitare: începând cu 1 Septembrie şi
cu termen limita 15 ianuarie

Foundation Year (an pregătitor)

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 53 puncte / IELTS 4,5 - 5 puncte 

Programe universitare: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 85-90 puncte - în funcţie de cursul ales
/ IELTS 6 puncte / 
FCE A / CAE A / CPE C

Programe masterat:

>  Diplomă universitară

>  TOEFL iBT min 90 puncte / IELTS min 6,5 puncte / 
CAE A / CPE C

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale (enumerarea cuprinde doar grupele de specializări)

Rectorul universităţii afirmă că nu există aşa numitul "student obişnuit" la University of Salford, aici fiind
prioritară tratarea individuală a fiecărui student. Se oferă un spectru larg de specializări, precum şi pro-
gramul ERASMUS, prin care studenţii au posibilitatea să studieze într-o altă ţară în cadrul unui an uni-
versitar. Din Septembrie 2008 a intrat în vigoare şi acordul încheiat între universitate şi guvern cu privire
la studenţii internaţionali absolvenţi ai universităţii, care au acum posibilitatea exclusivă de a rămâne în
Marea Britanie, pentru o perioadă de 2 ani, fără restricţii la viză.

La 30 de minute de centrul unui oraş cosmopolit şi prosper, Manchester,  "for-
foteşte" de mai bine de un secol o activitate academică şi de cercetare deosebi-
tă. Universitatea Salford ocupă una dintre primele trei poziţii în Marea Britanie
în domeniul cercetării. Universitatea este cunoscută ca fiind una dintre cele mai
întreprinzătoare instituţii în ceea ce priveşte învăţământul.

Campusuri universitare
Salford

Aeroportul cel mai apropiat
Manchester - 20 min.

Limba de predare
Engleză

Taxe în lire sterline 2012/2013

Programe universitare 8500 -9000 / an

Programe masterat 6200 - 8500 / an

MBA 16 120 / an

Cazare 80 - 100 / săpt.

Pregătire lingvistică 160 / săpt.

Programe universitare:
Acoustics/ Audio Technology
Advertising Design 
Aircraft Engineering with Pilot Studies/ Aviation
Technology

Animation/ Graphic Design/ Visual Arts 
Applied Sports Science 
Architectural Design and Technology/ Interior
Biochemistry/ Biology/ Biomedical Science
Business and Management Studies 
Business and Management Studies with Law
Business with Economics 
Civil and Architectural Engineering 
Computer and Video Games/ Networks
Computer Science/ Software Engineering/ IT
Construction Management/ Project Management
Contemporary Military and International History 
Contemporary Theatre Practice 
Criminology 
English and Creative Writing 
Environmental Bioscience
Fashion 
Film Studies 
Finance and Accounting 
Gambling & Leisure Management 
Geography 
Hospitality and Tourism Management
International Relations and Politics 
Journalism 
Law/ with Criminology/ Finance/ Spanish
Leisure and Tourism Management 
Linguistics and a Modern Languages
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Media and Performance/ technology
Midwifery 
Modern Languages & Translation & Interpreting 
Multimedia and Internet Technology
Music/ Media Management/ Popular Music and
Recording 

Pharmaceutical Science 
Photography 

Physics/ Physiology with Biochemistry 
Physiotherapy/ Sports Rehabilitation 
Politics 
Property Management and Investment 
Psychology / Sociology 
Sport and Leisure Management 

Programe masterat: 
Advanced Manufacturing in Construction/ Con-
struction Management

Advanced Medical Imaging  / Ultrasound
Advanced Nursing/ Advancing Physiotherapy
Aerospace Design and Manufacture/ Aerospace
Engineering

Analytical Biosciences & Drug Design
Animation/ Communication Design
Applied Linguistics
Applied Psychology
Audio Acoustics/ Production
Business Analytics/ Corporate Finance
Computer Science/ IT
Creative Writing/ Literature
Crime and Criminal Justice
Data Telecommunications and Networks 
Databases and Web-based Systems
Digital Architectural Design
Environmental Management
Fiction Film Production/ Screenwriting
Financial Services Management/ International
Banking and Finance

Gas/ Petroleum Engineering and Management
International Business/ Entrepreneurship
Internat. Tourism Management/ Events 
International Relations and Globalisation
Journalism
LLM International Business Law and Regulation
Management/ Marketing
Politics and Contemporary History
Product Design
Project Management/ in Construction
Quantity Surveying/ Mechanical and Electrical
Robotics and Automation
MBA

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

University of Salford

Salford, Marea Britanie

Burse
Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după
15 noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Studenți:
3200 de studenţi din străinătate
20000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 - 4 ani: studii universitare
1 - 2 ani: studii de master
Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
- Septembrie
- Ianuarie - valabil numai pentru programele de

masterat in domeniul Afaceri

Programe universitare: începând cu 1 Septembrie şi
cu termen limita 15 ianuarie

Foundation Year (an pregătitor): 
>  Diplomă de bacalaureat
>  IELTS 4,5 puncte
Programe universitare: 
>  Diplomă de bacalaureat
>  IELTS 6,0 puncte / TOEFL iBT 83 - 95 puncte / 

CAE C / CPE C
Programe masterat:
>  Diplomă universitară (specializare în domeniu 

asemănător)
>  TOEFL iBT 90 puncte / IELTS 6,5 puncte / 

CAE B-C pentru specializările din categoria  Afa-
ceri/ CPE C

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale (lista detaliată a specializărilor se poate solicita direct de la Integral)

În ultimii ani numărul celor care îşi doresc să înveţe la University of Worcester a crescut substanțial. În
prezent aceasta este printre universităţile cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din Marea Britanie.
Acest lucru se datorează înaltului nivel academic, dar şi abordării individuale a studenţilor. Aici stu-
denţii sunt percepuţi ca persoane individuale, dar şi ca membri ai unui colectiv. Cursurile se desfăşoa-
ră pe baza unui plan flexibil şi fiecare student îşi poate alege orarul individual. Acest lucru permite
studenţilor să îmbine studiul unor cursuri specifice din două sau trei specializări şi astfel să își planifi-
ce mai concret studiile universitare. Mai jos sunt enumerate doar o parte din posibilele combinaţii.

Situat pe malurile râului Severn, oraşul Worcester îmbină cu succes bogata moş-
tenire antică cu tot ce este caracteristic pentru un oraş dinamic şi modern din
secolul XXI. Oraşul este construit în jurul unei catedrale extrem de frumoasă din
secolul al XI-lea şi a fost renumitul câmp de bătălie din timpul războiului civil
britanic.

Worcester, Marea Britanie

Campusuri universitare
Worcester 

Aeroportul cel mai apropiat
Londra - 3 ore
Birmingham - 1 oră

Limba de predare
Engleză

Foundation Year (an pregătitor) pentru studii universitare şi de master Programe universitare 8100 / an
Programe masterat 4410 / an
MBA 7630 / an
Pre-Master Diploma 2340 / 2 sem

Foundation Year (an pregătitor)  2011/2012 1940 / sem

Cazare 79 - 133 / lună

Programe universitare:

Art and Design  

Advertising  

Business Studies/Economics / Finance  

Biology Studies  

Computer Science/Games/Design  

Film Studies  

Drama and Performance  

Environmental Studies  

Human Resource Management  

Horticulture  

International Studies  

Journalism  

Landscape Construction  

Communication/Media/Public Relations  

Politics  

Screenwriting  

Sports Studies  

Sociology  

Programe de master:

Applied Nutrition for Professional Practice   

Applied Sport Science   

Art and Professional Practice   

Creative Digital Media   

Dramatherapy   

Early Childhood   

Education   

European Basketball Coaching Science   

Human Resource Management   

International Management   

International Marketing Management MSc  

International MBA  

Management & Finance   

Management & Human Resources   

Management & Marketing   

Marketing Management   

MBA   

Mentoring and Coaching for Leadership in Educa-
tion   

Outdoor Education   

Performance Studies   

Social Work   

Special and Inclusive Education   

Sports Coaching   

Systemic Youth Work   

Pentru studenţii al căror nivel de limbă engleză este scăzut, Universitatea Worcester oferă programe ca-
re combină studiul limbii engleze cu pregătirea academică. În funcţie de nivelul limbii engleze, progra-
mul poate avea o durată de 1 - 2 semestre.

Taxe în lire sterline 2012/2013

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

"Ne străduim să inspirăm" 

Burse

Studenți:
400 de studenţi din străinătate
8000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3-4 ani: studii universitare
1 an: studii de master

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
Septembrie

Programe universitare: începând cu 1 Septem-
brie şi cu termen limita 15 ianuarie

Foundation Year (an pregătitor)
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT 53 puncte / IELTS 4,5 - 5 puncte
>  TOEFL 61 / IELTS 5,0 (pentru un program de un

semestru)
Programe universitare: 
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6 puncte /

CAE A, B / CPE C
Programe masterat:
>  Diplomă universitară
>  TOEFL iBT 90 puncte / IELTS min 6,5 puncte / 

CAE A or B / CPE C
Pre Master: 
>  TOEFL iBT 68 puncte / IELTS 5,5 puncte

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța burse-
le pentru România.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

University of Worcester

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale (pentru o listă completă a programelor, adresați-vă biroului Integral)

University of Warwick are facultăți foarte bune de Afaceri, Medicină, Drept, Ştiinţe Inginereşti, cât şi o
baza de cazare cu dotări excelente. Desemnat de curând drept cel mai bun din țară, campusul
universitar deține magazine, bănci și localuri proprii și oferă cele mai multe cluburi și organizații dintre
toate instituțiile superioare de învățământ din Marea Britanie. Un avantaj îl constituie și legăturile
strânse cu mediul de afaceri și conferinţele zilnice ale unor companii cum ar fi IBM, situată în apropiere.
Toate acestea contribuie la realizarea obiectivului pe care University of Warwick și l-a propus – acela de
a deveni lider mondial în activitatea de cercetare și predare.

Informații generale

Studenți

6000 de studenţi din strainatate

22000 studenți în total

Durata studiilor

programe universitare: 3 sau 4 ani

Structura anului școlar: 2 semestre

Începerea anului școlar: septembrie

Data înscrierii

15 ianuarie – programe universitare

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 87 - 105 puncte/IELTS 6.0 – 7.0 puncte

Situat între gura de vărsare a  râului Avon și metropola Coventry, Warwick este
un oraș cu atmosferă medievală, un simbol al tradițiilor britanice și al stilului
clasic. În 1965 aici și-a deschis porțile University of Warwick, care cu timpul a de-
venit una dintre cele mai renumite instituții de învățământ de pe insulă. Warwick
este pionier în politica universitară de facilitare a legăturii studenţilor cu
industria pentru o carieră de succes a absolvenților săi și ocupă un loc de frunte
în ceea ce privește specializările de afaceri. University of Warwick este un simbol
al prestigiului de care astăzi se pot apropia și studenții români.

Baze universitare
Warwick

Cel mai apropiat aeroport
Londra – 2 h
Birmingham – 30 min

Limba de predare
engleză

University of Warwick

Warwick
Marea Britanie

Taxe în lire sterline pentru 2012/2013

Programe universitare 9000/an

Cazare 74 – 125/săptămână

Programe universitare

Accounting and Finance 

Ancient History and Classical Archaeology 

Automotive Engineering 

Biochemistry 

Biological Sciences  

Biomedical Chemistry 

Chemistry with Medicinal Chemistry 

Civil Engineering 

Classical Civilisation 

Comparative Italian and European Studies 

Computer and Business Studies 

Computer and Information Engineering 

Computer and Management Sciences 

Computer Science 

Computing Systems 

Discrete Mathematics 

Early Childhood Studies 

Economics 

Economics and Industrial Organization 

Economics, Politics and International Studies 

Electronic Engineering 

Engineering  

English and a language 

English Literature and Creative Writing 

Environmental Biology 

European Law 

Film Studies 

Film with Television Studies 

French Studies 

German Studies 

History 

History of Art 

History, Literature and Cultures of the Americas 

International Business  

International Management 

Italian 

Law 

Law and Business Studies 

Law and Sociology 

Management 

Manufacturing and Mechanical Engineering 

Mathematics 

Maths-Operational Research-Statistics-Economics 

Mechanical Engineering 

Medicine 

Microbiology/Virology 

Philosophy 

Philosophy with Psychology 

Physics 

Politics 

Politics with International Studies 

Psychology 

Sociology 

Systems Engineering 

Theatre and Performance Studies

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de ad-
mitere prin Integral.

Informații despre înscriere:

Pentru anul universitar 2012/2013 studenții români
pot obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor. Informații despre celelalte
tipuri de burse puteți obține de la INTEGRAL după 15
noiembrie 2012, când universitățile vor anunța
bursele pentru România.

Burse



29

Situată în centrul Londrei, University of Westminster se poate baza pe mai mult de 800 de profesori și
încă atâția lectori invitați. Acest lucru situează universitatea în topul primelor 15 universități britanice
preferate de către studenții străini. Renumita sa bibliotecă permite accesul la 420 000 de volume,
2500 de publicații periodice și numeroase materiale didactice (baze de date, ziare în format electro-
nic, materiale pentru examene, internet și CD-ROM). University of Westminster asigură studenților săi
o pregătire excelentă pentru realizarea profesională. La centrul de cariere, studenţii pot primi ajutor și
consultanță atât pentru găsirea unui loc de muncă pe durata studiilor, cât și pentru creșterea
concurenței lor pe piața muncii. Programele de studiu sunt elaborate în parteneriat cu mediul de afa-
ceri, astfel încât să corespundă cu necesitățile marilor angajatori internaționali din Londra. Toate
cursurile și disciplinele sunt recunoscute de respectivele organizații profesionale. Universitatea este
lider în cercetarea științifică în domenii ca artă și design, arhitectură, drept și altele.

Fondată în 1838 sub numele Politechnic Institution, University of Westminster
este primul institut tehnic britanic. Lider în dezvoltarea noilor tehnologii, aceasta
a deschis în Europa primul studio foto și a oferit pentru prima dată proiecții cin-
ematografice contra cost publicului britanic. Realizările universității în sfera
relațiilor internaționale de afaceri au fost distinse cu două premii regale pentru
antreprenoriat.

Baze universitare
centrul Londrei, Harrow,
Marylebone

Cel mai apropiat aeroport
Heathrow – 40 min.

Limba de predare
engleză

University of Westminster

Burse

Programe de master
MSc Air Transport Planning and Management

LLM International & Commercial Dispute Resolu-
tion Law

LLM Corporate Finance Law

LLM Entertainment Law

LLM European Union Law

LLM International Banking Law

LLM International Commercial Law

MA Conflict Prevention, Dispute Resolution

MA Conference and Events Management

MA Fashion Business Management

MA International Business and Management

MA International Development Management

MA International Media Business

MA Marketing Communications

MA Music Business Management

MA/MSc Marketing Management

Master of Business Administration

MSc Computer Forensics

MSc International Finance

MSc Investment and Risk Finance

MSc Mobile, Wireless and Broadband Communica-
tions

MSc Purchasing & Supply Chain Management

MA Photojournalism

MA Public Relations

MA Screenwriting and Production

MSc Facilities and Property Management

MSc Real Estate Development

Londra, Marea Britanie

Programe principale

Taxe în lire sterline pentru 2012/2013

Programe de master 4500 - 12 000 / progarm

MBA 19000 / progarm

Cazare 105 - 224 / săpt.
72 / săpt.. (cameră dublă)

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informații despre înscriere:

Informații generale

Studenți

5 000 studenți din străinătate

20 000 studenți în total

Durata studiilor

master: 12 – 15 luni

Structura anului școlar: 3 semestre

Începerea anului școlar: septembrie 

Data înscrierii

cu cel puțin 3 luni înainte de începerea anului școlar

Cerințe pentru înscriere

Programe de master:

>  Diplomă de licență într-un domeniu asemănător

>  Experiență de lucru ca manager de min. 3 ani
pentru MBA

>  iBT  TOEFL 92 puncte (min. 20 pentru fiecare
componentă)

>  CAE  A/CPE B

Bursă pentru studenții care aplică la specializarea MA European Studies și Public Relations – bursă integrală, ce
acoperă taxa de școlarizare, acordată pe bază de sprijin financiar și medie foarte bună. Termen de aplicare: 31 mai
2013.

Bursă pentru studenții care aplică la una din specializările facultății de Media, Artă și Design – bursă ce acoperă  taxa
de școlarizare și cheltuielile de trai. Bursele se acordă studenților cu medii și performanțe foarte bune. Candidații tre-
buie să aplice pentru master la una din specializările facultății de Media, Artă și Design și să aibă medie foarte bună.
Se acordă și câteva burse ce acoperă numai taxa de școlarizare. Termen de aplicare: 31 mai 2013.

6 burse integrale, ce acoperă taxa de școlarizare și cheltuielile de trai ale studenților care aplică pentru masteratele
de afaceri. Bursele se acordă candidaților cu medii foarte bune. Termen de aplicare: 31 mai 2013

Burse MBA – până la 50% reducere din taxa de școlarizare pentru studenții eminenți. Termen de aplicare: 1 august
2013. Burse MA  English Literature – până la 50% reducere din taxa de școlarizare pentru studenții eminenți. Ter-
men de aplicare: 31 mai 2013. Bursă David Faddy – reducere de 2500 lire din taxa de școlarizare pentru studenții
care aplică pentru master, specializările MA Photojournalism sau MA Photographic Studies. Termen de aplicare: 31
mai 2013



În anul universitar 2013-2014 studenţii români pot obţine împrumutul de la Student Loans
Company pentru finanţarea taxei de studiu. Informaţii despre alte tipuri de burse puteţi obţine de la
INTEGRAL după 15 Noiembrie 2012, când universităţile vor anunţa bursele pentru România.

Informaţii generale

Studenţi:

Studenţi  25000

Studenţi internaţionali 1000

Durata studiilor

3 ani – studii universitare

1 an - studii de master

Anul universitar: 2 semestre

Termen limită pentru înscriere

15 ianuarie - programe universitare 

Cu cel puţin 3 luni înainte de începrea anului uni-

versitar - programe de master

Condiţii pentru înscriere

Programe universitare

> Diplomă de bacalaureat

> IELTS 6,0 puncte (min 5.5 pentru fiecare modul)

Programe de masterat

> Diplomă de licenţă

> IELTS 6,0 puncte

> unele programe solicită experienţă profesională
relevantă

Ulster University este o universitate cu o reputație națională și internațională pentru
excelență, inovație și angajament regional, având o rețea de parteneriate strategice în
întreaga lume. O universitate dinamică unde nicio zi nu este asemănătoare cu o alta
şi unde în permanenţă studenţii au provocări de îndeplinit. Diversitatea este una din-
tre valorile cele mai importante ale universităţii şi de aceea se ocupă să pună la
dispoziţie cât mai multe facilităţi academice şi profesionale pentru toţi studenţii. Cu
peste 25000 de studenţi, Ulster University are 4 campusuri în Irlanda de Nord şi două
în Londra şi Birmingham.

ULSTER Business School 

Belfast, Coleraine, Jordanstown, Magee,
Londra, Birmingham, Marea Britanie

Burse

Programele universitare:
BSc Hons Accounting
BSc Hons Accounting and Law
BSc Hons Advertising
BSc Hons Business Studies
BSc Hons Consumer Studies
BSc Hons Creative Enterprise
BSc Hons Culinary Arts Management
BSc Hons Finance and Investment Analzsis
BSc Hons Financial Services
BSc Hons Human Resource Management
BSc Hons International Hospitality Management
BSc Hons International Hotel and Tourism Mgmt.
BSc Hons International Hotel and Tourism Studies
BSc Hons Leisure and Events Management
BSc Hons Management and Leadership
BSc Hons Marketing

Programele de master:
MSc Advanced Accounting
MSc Agri-Food Business Development
MSc Applied Management
MSc Business Development and Innovation
MSc Business Improvement
MSc Cultural Management
MSc Events Management
MSc Financial Services
MSc Human Resource Management
MSc International Business
MSc International Hotel and Tourism Management
MSc International Tourism and Development
MSc Management and Corporate Governance
MSc Marketing
MBA (Masters in Business Administration)
MBS (Masters in Business Studies)
MSc Sport Management
Graduate Diploma in Accounting

Programe principale

Ulster Business School este unul dintre cei mai importanţi furnizori de educaţie în afaceri şi
management din Marea Britanie şi Irlanda. Datorită numeroaselor parteneriate pe care le are în toată
lumea, şcoala de afaceri este unul dintre liderii Marii Britanii în ceea ce priveşte rata de angajare a
absolvenţilor atât în sectorul public dar şi în cel privat, internaţional. Eforturile lor se îndreaptă către
a crea programe de studiu care să vină în întâmpinarea cerinţelor angajatorilor şi către a satisface
aşteptările şi planurile profesionale ale studenţilor. Introducerea unui an de practică în timpul studi-
ilor universitare, prteneriatele cu companii din China, Hong Kong, India, America de Nord şi Europa,
suportul oferit iniţiativelor asociaţiilor studenţeşti sunt câteva dintre modalităţile prin care reuşesc să
atingă acest obiectiv şi să se menţină în numeroase topuri ce privesc satisfacţia studenţilor. 

Taxe în lire sterline 2012/2013

Programe universitare 3465 /an

Programe masterat de la 3770 /an

Cazare 90 - 150 / sapt

Aeroportul cel mai apropiat

Londra

Limba de predare 
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Campusuri universitare

Belfast, Coleraine, 
Jordanstown, Magee, 
Londra, Birmingham

30
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Programul de pregătire este conceput pentru studenţii cu puţină experienţă practică în domeniul teatral

care doresc să cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul. Formarea se desfăşoară timp de 2 semestre, ac-

centul fiind pus pe utilizarea abilităţilor actoriceşti non-verbale şi de comunicare. Programele universita-

re includ 4-6 săptămâni de stagiu, programul şcolar oferind studenţilor abilităţile necesare pentru

desfăşurarea stagiului. Programul de Master combină studiile de zi cu cele la distanţă. Specificul pro-

gramului este dat de lejeritatea cu care se desfăşoară pregătirea, studenţii scriind scenarii în afara cam-

pusului, dar sub îndrumarea profesorilor.

Internship - în al doilea an de studii universitare, studenţii au posibilitatea de a extinde experienţa
internaţională şi cunoştinţele lor în domeniul teatrului şi artelor scenice, petrecând un semestru în
străinătate, într-una dintre instituţiile partenere ale Regent’s College. 

Ei primesc sprijin şi asistenţă în selectarea campusului pentru a se potrivi cu planurile şi interesele
lor. Studiul se face integral în limba engleză.

Informații generale

Studenţi:

90% studenţi din strainatate

400 de studenţi în total

Durata studiilor:

1 an program de pregătire 

3 ani programe universitare

Anul universitar:

2 semestre

Începerea anului universitar:

septembrie

Cerințe pentru înscriere

>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL iBT 79 / IELTS 6,0 /CAE a-c

>  Pentru programul Acting & Global Theatre este
necesară o audiţie la universitate. Dacă acest lucru
nu este posibil, se va trimite un portofoliu în for-
mat DVD.

The London School of Film, Media and Performance (LSFMP) este o parte a Facultăţii
de Ştiinţe Umaniste, Arte şi Ştiinţe Sociale din cadrul Regent’s College. Este aşezat în
apropiere de West End (faimos pentru teatrele sale), sediul BBC şi studiourile de film
de la Shepperton şi Ealing. Studenţii LSFMP pot beneficia de toate facilităţile campu-
sului Regent’s College.
LSFMP oferă programe universitare şi de master în domenii precum Dramaturgie,
Producţie şi Teatru mondial. Curricula prezintă studenţilor diferite particularităţi ale
industriei de Film şi de Management în domeniile: Teatru, Muzică şi Mass-Media. In-
struirea se desfăşoară sub formă de cursuri şi seminarii şi se lucrează la proiecte în
grupuri sau individual.

Campusuri universitare
Londra 

Aeroportul cel mai apropiat
Heathrow, Gatwick - 
40 de minute

Limba de predare
Engleză

The London School of Film, Me-
dia and Performance (LSFMP)

Londra, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2013 / 2014

Alte programe

Acting Foundation Course - 1 an

Programe universitare:

BA Hons Creative Industries

BA Hons Screenwriting & Producing

BA Hons Film, TV & Digital Media Production

BA Hons Acting & Global Theatre

Programe de master:

MA Writing for Screen and Stage – program de 2

ani - învăţământ la distanţă

MA Creative Leadership

Programe principale

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Studenţii pot aplica pentru burse de studiu în funcţie
de rezultatele academice, care acoperă 50% din taxa
de şcolarizare. La momentul depunerii documentelor
va fi trimis şi un eseu în care solicitantul ar trebui să
precizeze cu ce va contribui la viaţa universitară.

Burse

An pregătitor 9215 / an

Programe universitare: 14200 / an

Programe de master 10765 / an

Cazare în campus + 3 mese
Reid + Oli ver Hall (cameră indiv.)
Reid + Oli ver Hall (cameră dublă)
Reid + Oli ver Hall (cameră triplă)
Oli ver apartamente (cameră indiv.)
Oli ver apartamente (cameră dublă)

pentru 2012/2013
320 / săptămână
261 / săptămână
244 / săptămână
354 / săptămână
320 / săptămână

Taxă Alumni 350
Taxă de înregistrare (o dată) 400 
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European Business School colaborează strâns cu numeroşi reprezentanţi din domeniul afacerilor şi
peste 90% dintre absolvenţi reuşesc să se angajeze în domeniul dorit la 6 luni de la absolvire. Unul
dintre motivele principale pentru absolvirea accelerată a școlii de afaceri este faptul că programele
de licenţă au prevăzute trei elemente obligatorii, de care viitorii angajatori țin cont: studiul intensiv
de limbi străine, un an de studiu în universităţile partenere într-o altă ţară, a cărei limbă este studia-
tă de student; 36 săptămâni de stagii în diferite companii si industrii. În cadrul programelor de mas-
terat se pune accent pe experiență practică şi muncă în echipă, prezentări şi pregătire individuală.

Foundation Year (an pregătitor, profil business)  - Este potrivit pentru cei ce doresc să urmeze stu-
diile universitare, dar au doar studii liceale de 12 clase. Se dobândesc cunoștințe în domeniul afacerilor
și sunt perfecționate cunoștințele de limbă. În cazul unor rezultate de peste 65% pe perioada primului
semestru studenții sunt transferați în mod automat către programul de studii universitare.

Înființată in 1979, European Business School este una dintre cele mai bune şcoli de
afaceri, nu numai din Londra, ci şi din Europa. Este localizată în centrul Londrei, într-
unul dintre cele mai faimoase parcuri – Regent’s Park. Procesul de învăţământ este
axat în principal pe diversitatea culturală, având studenți din peste 90 de țări, care
urmează diferite programe în cadrul European Business School.

Campusuri universitare
Londra

Aeroportul cel mai apropiat
Heathrow și Gatwick - 40 min.

Limba de predare
Engleză

Londra, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2013 / 2014

Stagiile sunt obligatorii pentru programele universitare şi au o durată de 36 de săptămâni. Au loc între se-
mestre şi studenţii pot alege între diferite ţări şi industrii. O echipa de consilieri asistă studenţii în găsirea
unui loc de muncă încă de la începutul instruirii. Masteranzii, de asemenea, pot beneficia de legăturile uni-
versităţii cu cele peste 6500 de companii pentru a găsi stagiul sau locul de muncă potrivit.

Stagii

Program de pregătire 11750 / an

Programe universitare 14850 / an

Programe masterat 14975 / an

MBA 17995 / an

Cazare în cămine + 3 mese
Reid + Oliver Hall (cam. indiv.)
Reid + Oliver Hall (cam. dublă)
Reid + Oliver Hall (cam. 3 pers.)
Oliver apartamente (cam. indiv)
Oliver apartamente (cam. dublă)

pentru 2012/2013
320 / săptămână
261 / săptămână
244 / săptămână
354 / săptămână
320 / săptămână

Taxă de înregistrare 400 - o singură dată

Taxă Alumni 350

Manuale 200 / an

Programe universitare:
BA (Hons) Int. Business with:
> Economics 
> Finance 
> Law 
> Entrepreneurial Management 
> Human Resource Management 
> Management (General) 
> Marketing
BA (Hons) International Events Management with:
> Media Technology
> Gastronomy
> Writing for the Media
> Economics of Tourism and Events
> Design

> Press Relations
> Events and Luxury Branding 
> Service Marketing
> Foreign Language

Programe masterat:
MA Luxury Brand Management 
MA International Marketing
MA International Business
MA Human Resources
MA Entrepreneurial Management
MSc Global Banking & Finance
MBA International Business

Foundation Course (an pregătitor)
Business Foundation Course

Burse

Alte programe

Programe principale

European Business School 
London

Studenți:

90% studenţi din străinătate

1100 de studenţi în total

Durata studiilor:

1 - 2 semestre - curs de pregătire

3 ani și jumătate: studii universitare

1 an: studii de master

Anul universitar:

2 semestre

Începerea anului universitar:

Septembrie

Programe universitare: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  Foundation Year (an pregătitor) 

>  TOEFL iBT 90 puncte / IELTS 6,5 puncte / 

Programe masterat: 

>  Diplomă universitară
>  TOEFL iBT 90 puncte / IELTS 6,5 puncte / 

Universitatea dispune de 3 cămine dar îi şi asistă pe
studenţi în găsirea unei locuinţe cu chirie.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Cazare

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pentru anul 2013, European Business School oferă 3 burse pentru specializările International Busi-
ness şi International Events Management care constau în:
- 1 bursă totală în valoare de până la 50.000 lire pe toată durata studiilor de licenţă
- 2 burse parţiale în valoare de până la 25.000 lire pe toată durata studiilor de licenţă
Criteriile principale de obţinere a bursei (mai multe detalii vă pot oferi consultanţii Integral):
- competitie între dosare atâta timp cât studentul a obţinut o ofertă condiţionată sau necondiţionată
din partea universităţii cu incepere în lunile septembrie 2013 şi februarie 2014. Termenul limită de
depunere a documentaţiei pentru bursă: 31 mai 2013.
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Programe principale

Regents Business School oferă programe universitare și de master cu orientare internațională,
precum și un an pregătitor pentru studenții care nu corespund criteriilor de admitere. Punctele forte
ale programelor sunt: procesul de studiu se desfășoară cu grupuri mici, fapt ce facilitează legătura
mai strânsa între profesor și student; programe cu orientare internațională; stagii pe perioada studii-
lor în companii de prestigiu; coordonator personal care pregăteşte studenţii pentru viitoarea lor ca-
rieră si nu in ultimul rând, un semestru în străinătate într-o instituție parteneră.

Studenții, absolvenți ai unui program de master în cadrul Regent’s Business School, au calitățile ne-
cesare pentru a urma cursul MBA din cadrul Webster Graduate School. În acest caz durata cursului
este mai mică – 8 luni îh loc de 1 an.

Informaţii generale

Studenţi:

90% studenți din strainătate

450 de studenţi în total

Durata studiilor:

3 ani: programe universitare 

1 an: studii master  

Anul universitar: 2 semestre: 

Septembrie / Octombrie  –  Ianuarie / Februarie

Începerea anului universitar:

Septembrie  

Cerințe pentru înscriere

Business Foundation Program:

>  Diplomă de Bacalaureat

>  TOEFL iBT 74 puncte / IELTS 5,5 puncte

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 de puncte / IELTS 6 puncte / 
CAE A-C

Programe masterat:

>  Diplomă de studii universitare într-un domeniu
apropiat

>  TOEFL iBT 90 de puncte / IELTS 6,5 puncte / 

Regents Business School este una dintre școlile de afaceri cu cea mai rapidă
dezvoltare din Anglia. Oferă specializări în domeniile: Management, Afaceri In-
ternaţionale şi Finanţe. Este localizată în centrul Londrei, în Regents Park.
Regents Business School este o școală dinamică de afaceri orientată spre
îmbinarea teoriei și a practicii în procesul de predare. Oferă învățământ de înaltă
calitate în grupuri mici, specializările având o legătură directă cu mediul real de
afaceri. Programele dezvoltă calităţi de lider, abilităţi de mună în echipă şi teh-
nici de prezentare. Diplomele Regents Business School sunt recunoscute la nivel
internațional.

Campusuri universitare 
Londra

Aeroportul cel mai apropiat
Heathrow  – 40 min

Limba de predare 
Engleză

Taxe în lire sterline 2013 / 2014

MBA Webster University – program de transfer

An pregătitor business - programul este destinat studenţilor care urmăresc studiile universitare de
licenţă, dar al căror nivel academic este inferior nivelului admiterii pentru studii universitare. Progra-
mul este bazat pe pregătirea academică în vederea admiterii pentru studii universitare de licenţă în
cadrul Regent's Business School London.

Alte programe

Programe universitare

BA (Hons) Global Business Management

BA (Hons) Global Marketing Management

BA (Hons) Global Financial Management

BA (Hons) Global Business & Design Management

BA (Hons) Global Business and Sustainability Management

Programe masterat

MA Global Management (People Management & Leadership)

MA Global Management (Marketing & Communications)

MA Global Management  (Finance & Business Development)

MA Global Management (Family Business)

MA Business Management in International Travel & Tourism

MA Creative Leadership

Studenții pot aplica pentru burse de până la 50% din taxa anuala de studiu. Bursa poate fi
obținuță pe baza performanțelor academice la momentul aplicării și prevede ca studenții pe pe-
rioada studiilor, să lucreze un anumit număr de ore în diferitele departamente ale universității.

Burse

An pregătitor business 11750 / an

Programe universitare 14200 / an

Programe masterat 14975 / an

Cazare în cămine + 3 mese
Reid + Oliver Hall (cam. indiv.)
Reid + Oliver Hall (cam. dublă)
Reid + Oliver Hall (cam. 3 pers.)
Oliver apartamente (cam. indiv)
Oliver apartamente (cam. dublă)

pentru 2012/2013
320 / săptămână
261 / săptămână
244 / săptămână
354 / săptămână
320 / săptămână

Manuale 100 – 200 / an

Taxă Alumni 350

Taxă de înscriere 400 

Regent’s Business School 
London

Londra, Marea Britanie

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programele sunt de tipul Liberal Arts. Structura lor permite o flexibilitate  deosebită - în primii 2 ani,
fiecare student studiază obligatoriu materii din anumite domenii - Ştiinţe Sociale, Artă, Ştiinţe Naturale
etc. După al doilea an se alege specializarea, care poate fi o combinaţie din două discipline, cum ar fi
de exemplu afaceri şi politologie. Pe întreaga durată a programului, studenții pot alege materii supli-
mentare, care pot face parte sau nu din specializarea aleasă.

Profesorii cu înaltă calificare au o experiență bogată, teoretică și practică. Predarea se face în grupuri
mici, fapt ce permite studenților să aibă contact cu profesorii și garantează o atenție sporită din partea
acestora. Studenții au posibilitatea să petreacă un semestru în oricare dintre filialele Webster
University din Europa, America și Orientul îndepărtat.

Study abroad - Parte integrantă a programului universitar oferit de Regent's American College Lon-
don este studiul în străinătate, timp de un semestru, la o universitate parteneră din Europa, Asia sau
SUA. Astfel, studenţii au posibilitatea sa experimenteze o altă cultură, sa studieze într-un nou mediu
internaţional.

Informaţii generale

Studenţi:

90% studenți din strainătate

400 de studenţi în total

Durata studiilor:

4 ani programe universitare 

Anul universitar:

2 semestre: Ianuarie - Septembrie

Începerea anului universitar: 

Septembrie  

Cerințe pentru înscriere

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 79 puncte / IELTS 6,0 puncte / 
/CAE  A - C

Regent’s American College Londra oferă o gamă vastă de specializări în domenii
precum: Management, Relaţii Internaţionale, Media, Istorie, Politică, Studii Europe-
ne, PR, Sociologie, Psihologie și altele. Cunoscut până nu demult sub denumirea de
British American College, Regent’s American College Londra aparţine de Webster
University din St. Louis, Missouri, USA. Este localizată în centrul Londrei în Regent's
Park.

Campusuri universitare 
Londra

Aeroportul cel mai apropiat
Heathrow  – 40 min

Limba de predare 
Engleză

Taxe în lire sterline 2013/2014

Alte programe

Programe universitare

BA European Studies

BA Film Studies

BA History

BA International Relations

BA Management

BA Management (Marketing)

BA Management (Int Business) 

BA Media Communication

BA Political Science

BA Public Relations

BA Psychology

Ca o a doua specializare, se poate alege din specia-
lizarile principale, plus:

Art

Business

Computer Applications

Drama Studies

English

Film Studies

History

European Studies

International Human Rights

International Relations

Journalism

Management

Media Communications

Political Science

Psychology

Religious Studies

Theatre

Public Relations

Programe principale

Programe universitare 14200 / an

Cazare în campusuri + 3 mese
Reid + Oliver Hall (cam. indiv.)
Reid + Oliver Hall (cam. dublă)
Reid + Oliver Hall (cam. 3 pers.)
Oliver apartamente (cam. indiv)
Oliver apartamente (cam. dublă)

pentru 2012/2013
320 / săptămână
261 / săptămână
244 / săptămână
354 / săptămână
320 / săptămână

Taxă Alumni 350

Taxă de înscriere 400 

Regent’s American College
London

Londra, Marea Britanie

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Studenții pot aplica pentru bursă pe baza
performanțelor academice. Sunt puse la dispoziţie 3
tipuri de burse: Merit Awards, Work/Study Awards si
Media Communications Scholarships.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm sa contactaţi
Echipa Integral Programe Educaţionale.

Burse
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Programe principale

Webster Graduate School este poziționată în centrul Londrei și studenții săi pot utiliza toate
facilitățile campusului Regent’s  College – centru de fitness, bibliotecă, centru IT și altele. De
asemenea, există posibilitatea și pentru un semestru de studiu în unul dintre numeroasele filiale ale
Universitatii Webster din America, Europa și Orientul îndepărtat.

Programele oferite au o orientare internațională și sunt caracterizate de o flexibilitate deosebită.
Studenții au posibilitatea de a alege între învățământ la zi sau cu frecvență redusă și pot lucra în
timpul liber. Profesorii sunt practicanți activi în domeniile respective, fapt ce contribuie la orientarea
practică a studiului în cadrul Webster Graduate School. Grupele sunt mici, cu maxim 40 de studenți.
Acest fapt facilitează contactul și relaționarea între profesori și studenți.

Informaţii generale

Studenţi :

90% studenți din strainătate

400 studenți în total

Durata studiilor:

12 - 18 luni: studii master

Anul universitar:

5 semestre

Începerea anului universitar: 

Ianuarie - Martie - Mai – August – Octombrie

Cerințe pentru înscriere

Programe master:

>  Diplomă de studii universitare 

>  TOEFL iBT 90 puncte / IELTS 6,5 puncte /CAE/ CPE

Webster Graduate School este filiala londoneză din cadrul Webster University,
din St. Louis, Missouri, USA. Webster London oferă programe de masterat și de
MBA în următoarele domenii: Afaceri Internaţionale, Finanţe, Management, Mar-
keting, Relaţii Internaţionale şi Comunicaţii Media. Universitatea organizează
cinci admiteri pe an și fiecare curs este împărțit în 6 semestre a câte 2 luni. Spe-
cializările includ 9 cursuri principale și 3 la alegere.

Campusuri universitare 
Londra

Aeroportul cel mai apropiat
Heathrow, Gatwick  – 40 min

Limba de predare 
Engleză

Taxe în lire sterline 2012/2013Parte integrantă din procesul de studiu sunt stagiile. Webster are legături cu peste 2000 de compa-
nii din Londra şi fiecare student poate beneficia de aceste contacte pentru a-și îmbogăţi educaţia
prin stagii universitare. Experienţa practică este extrem de apreciată de către angajatori şi este de-
osebit de importantă la începutul carierei.

Stagii

Studenții pot candida pentru bursă, cu un cuantum maxim de până la 50% din taxa anuală de
studiu, în funcție de performanțele academice.
În schimbul acestor burse, studenții trebuie să lucreze în diferitele departamente ale universității.

Burse

Programe masterat

MA International Relations 

MA International NGO 

MA Media Communications 

MA International Business 

MA Management & Leadership 

MS Finance 

MA Marketing 

MBA și Master cu specializare în:

Finance

Management and Leadership

International Business

Marketing

Media Communications

International Relations

Programe masterat 14 976 / program

Cazare în cămine + 3 mese
Reid + Oliver Hall (cam. indiv.)
Reid + Oliver Hall (cam. dublă)
Reid + Oliver Hall (cam. 3 pers.)
Oliver apartamente (cam. indiv)
Oliver apartamente (cam. dublă)

pentru 2012/2013
320 / săptămână
261 / săptămână
244 / săptămână
354 / săptămână
320 / săptămână

Taxă de înscriere 400 

Taxă Alumni 350

Manuale 200 / an

Webster Graduate School 
London

Londra, Marea Britanie

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Şcoala oferă cazare în campus şi în afara lui. Întrucât numărul de camere este limitat, este bine ca
studenţii să-şi depună documentele din timp. Departamentul de cazare acordă consiliere şi celor care
preferă un loc de cazare privat.

SPCP oferă programe de pregătire pentru studenţii care au nevoie să aprofundeze materia, precum şi
programe de licenţă.

Cursurile sunt acreditate de trei organizaţii profesionale britanice de prestigiu în sfera psihoterapiei şi
psihologiei aplicate: Consiliul de Psihoterapie al Marii Britanii (The United Kingdom Council for Psy-
chotherapy (UKCP) for Registered Psychotherapists), Asociaţia Britanică de Consiliere şi Psihoterapie
(The British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) for Accredited Counsellors) şi
Societatea Britanică de Psihologie (The British Psychological Society (BPS) for Chartered Counselling
Psychologists).

Cum funcţionează memoria? Care este momentul exact în care se naşte prietenia între
oameni? Ce considerăm ca fiind frumos şi de ce? Cum îi influenţează pe oameni filmele
şi reprezentaţiile teatrale?
Dacă aceste întrebări vă preocupă şi doriţi să găsiţi răspuns la ele, poate că psihologia
este vocaţia voastră iar SPCP este locul unde veţi dobândi cunoştinţele şi aptitudinile
necesare. Şcoala se numără printre principalele instituţii de învăţământ britanice în sfera
psihologiei. Aceasta aparţine de Regent's College, situat pe teritoriul parcului cu acelaşi
nume din centrul Londrei.

School of Psychotherapy 
and Counselling Psychology

Londra, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2013/2014

An pregătitor

Foundation Course in Psychology

Foundation Course in Psychotherapy & Counselling

Programe universitare:

BSc (Hons) Psychology 

BSc (Hons) Psychology with Integrated Foundation

Toţi studenţii care se înscriu la BSC (Hons) Psychology şi au realizări academice şi medii foarte bune, pot aplica
pentru bursa în valoare de 50% din taxa de şcolarizare.

Programe principale

Burse

An pregătitor 5950 / program
Programe universitare 14 200 / an

Cazare (2012/2013) 244 - 354 / săpt.

Informaţii generale
Studenţi:
480 studenţi în total

Durata studiilor:
programe universitare: 3 ani (4 ani pentru
programele cu an pregătitor integrat)
an pregătitor: 7 luni
master: 2 ani
diplomă: 2 ani

Structura anului şcolar: 3 semestre

Structura anului şcolar:
-septembrie pentru programele universitare şi
pregătitoare

-ianuarie, aprilie, septembrie pentru programele de
master şi MPhil/Phd

-ianuarie pentru programele de diplomă

Cerinţe pentru înscriere
An pregătitor:
>  Diplomă de bacalaureat

>  IELTS 5.5/ TOEFL iBT 74/ CAE A-C / CPE A-C
Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat
>  IELTS 6.0/ TOEFL iBT 90/ CAE A-C / CPE A-C

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Baze universitare
Londra

Cel mai apropiat aeroport
Londra Heathrow – 40 min.

Limba de predare
engleză

INTEGRAL se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor şi de derularea candidaturii până in
momentul plecării

Informații despre înscriere:
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Richmond este o universitate americană de tip Liberal Arts. Aceasta înseamnă că studenţii îşi aleg
singuri direcţia în care vor parcurge studiile, iar până în anul doi de studii au posibilitatea să deter-
mine cu exactitate care va fi specializarea potrivită. Aici sunt studiate discipline din domenii diferite,
iar în timpul studiilor, studenţii pregătesc proiecte reale. La absolvirea studiilor se obţin două diplo-
me – una britanică şi una americană. Universitatea oferă parteneriat pentru studii în comun cu uni-
versitatea americană "George Washington", precum şi posibilitatea de a se efectua un schimb de
experienţă pe durata unui an universitar, sau într-un semestru de vară, într-una dintre filialele inter-
naţionale ale universităţii din Roma sau Florenţa.

Richmond Core Curriculum este un program necesar tuturor studenţilor care doresc să se pregă-
tească pentru programele universitare, şi implică studiu in diverse domenii de cunoaştere şi cursuri
interculturale. Acest program cuprinde minimum 10 cursuri, divizate pe 3 nivele. În primul an de
studiu, studenţii vor urma un curs de Drept şi Valori, precum şi Scrierea Academică. Programul este
conceput pentru a oferi studenţilor cunoştinţe generale pentru a-i pregăti pentru programele uni-
versitare.

Facultăţile universităţii sunt poziționate în unele dintre cele mai prestigioase car-
tiere din Londra, Richmond şi Kensington. Condiţiile de studiu extraordinare, at-
mosfera liniştită şi cadrul didactic calificat asigură urmarea unor studii de
calitate. Universitatea dispune de laboratoare moderne, amfiteatre spaţioase,
săli de informatică, atelier de artă, bibliotecă, cantină, baze sportive şi cămine
confortabile.

Campusuri universitare
Londra Richmond, 
Londra Kensington

Aeroportul cel mai apropiat
Heathrow – 40 min.
Gatwick – 1.30 ore

Limba de predare
Engleză

Richmond University

Londra, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2013 / 2014

Alte programe

Programe universitare 9 000 lire sterline / an

Programe masterat 2012/2013 6 000 / an

Casare Cămin 2012/2013 8 100 lire sterline / an

Casare Chirie 2012/2013 de la 75 de lire sterline / săpt.

Taxă de admitere 50 de lire sterline 

Programe universitare:

BA Art, Design, and Media 

BS Computing : Computer Engineering 

BA Business Administration : Finance

BA Business Administration : International Business

BA Business Administration : Marketing

BA Economics

BA Communications

BA History

BA International Journalism & Media

BA International Relations

BA Political Science

BA Psychology

BA Financial Economics

BA International and Development Economics

BA Business Administration : Entrepreneurship

Programe de master

MA in International Relations

MA in Art History

Semestre de vară  - Programele de vară dau posibilitatea studenţilor să urmeze discipline supli-
mentare. Sunt formate două semestre, cu câte cinci săptămâni fiecare, ceea ce permite reducerea
duratei studiilor cu un semestru sau cu un an celui care a ales un astfel de program.

Stagii

Stagiile asigurate de universitate pot fi cu plată sau fără plată. Alegerea unui stagiu se face în aşa fel
încât să existe o legătură între stagiul respectiv şi disciplinele studiate, să fie de folos pentru dezvol-
tarea profesională a studenţilor. Universitatea este dispusă să asigure stagii pentru toţi doritorii.

Programe principale

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Împrumuturi

Studenți:

90% de studenţi din străinătate

1080 de studenţi în total

Durata studiilor:

3 ani: studii universitare

1 an: studii master

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar:

Septembrie / Ianuarie / Mai / Iulie
Perioada înscrierilor:
15 Septembrie - 1 Martie / 1 Noiembrie 

Programe universitare: 

>  Vârstă - min. 18 ani

> Diplomă de bacalaureat 

>  TO EFL iBT 80 puncte, IELTS 6 / CAE

Programe masterat:

>  Vârstă - min. 22 ani

> Studentul să fie licenţiat în domeniul artelor

>  TO EFL iBT 100 puncte

Pentru anul școlar 2013/2014 studenții români pot
obține împrumut de la Student Loans Company
pentru finanțarea studiilor până la 6.000 de lire ster-
line.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale

Universitatea oferă şcolarizare la preţuri accesibile şi programe flexibile acreditate. Elevii pot alege
pentru a începe studiile în februarie, iunie sau octombrie. Programul şcolar este intensiv şi permite
studenţilor să-şi finalizeze studiile lor într-o perioadă mai scurtă. Acreditarea completă se acordă de
către Accreditation Service for International Colleges (ASIC), British Accreditation Council for Inde-
pendent Further and Higher Education (BAC), precum şi de către University of Wales Institute,
Cardiff.

London School of Commerce este o universitate tânără şi modernă, situată în inima
Londrei. Acest lucru face accesibile toate atracţiile majore într-unul din oraşele cele
mai cosmopolite din lume. Universitatea este o instituţie de tip multicampus, cam-
pusul principal fiind situat lângă London Bridge, celelalte corpuri fiind situate pe
Fanning Street, Steele Melior şi altele. London School of Commerce (LSC) oferă di-
verse programe în domenii precum Finanţe, Management şi Afaceri atât pentru
ciclul de licenţă căt şi pentru cel de masterat. Informaţii generale

Studenţi:

4000 de studenţi în total din 100 de ţări

Durata studiilor:

Studii de licenţă: 2 ani  

Studii de masterat: 1 an/16 luni pentru IT

Masterat - MBA - 12 luni

An pregatitor - 8 luni

An pregătitor + curs de engleză - 16 luni

Anul universitar: Octombrie - iunie

Începutul anului universitar: Februarie, iunie,
octombrie

Termenul limită pentru înscriere: Cel puţin 3
luni înainte de începutul şcolii

Cerinţe pentru înscriere 

Programul de pregătire

> peste 18 ani 

> Diploma de Bacalaureat

> TOEFL iBT 60 de puncte / min IELTS 5,5 puncte

Programe universitare

> Diploma de Bacalaureat

> TOEFL iBT 80 de puncte / IELTS 6,0 puncte

Programe de masterat 

> Diploma de licenţă

> TOEFL iBT 90 de puncte / min IELTS 6,5 puncte

>   Recomandări din partea profesorului şi angaja-
torului

Programe universitare 6950 / program

Programe de masterat 3950 - 4450 / an

Cazare ca 100 / săpt

MBA 6450

Programe universitare - durata 2 ani

Programele de licenţa sunt cu o durată de 2 ani, ceea ce reprezintă un avantaj comparativ cu universităţile de stat
din UK. Diplomele sunt eliberate de Cardiff Metropolitan University.

BSc  (Hons) Computing

BA (Hons) Business Studies (SbL)

English / Degree Foundation

Degree Foundation / BA (Hons)

Programe de master

MBA

MBA International Business

MBA Finance

MBA Marketing

MSc in Information Technology

MSc in International Hospitality Management

MSc in International Tourism Management

Taxe in lire sterline pentru 2013-2014

London School of Commerce

Londra, Marea Britanie
Baze universitare
Londra

Cel mai apropiat aeroport
Londra Heathrow

Limba de predare
engleză

INTEGRAL se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor şi de derularea candidaturii până in
momentul plecării

Informații despre înscriere:

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenţii sunt liberi să facă singuri demersurile pentru cazare pe perioada studiilor la London School of
Commerce(LSC). În acelaşi timp LSC oferă şi propriile opţiuni de cazare precum şi suport în acest sens. Pre-
ţurile variază între 100 şi 150 de lire pe săptămână.

Cazare
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Programe principale

LSBF a creat un program de master complex care garantează studenţilor un loc de muncă după
absolvire.

Programul MASTER 360⁰ este construit pe trei piloni necesari pentru o carieră de succes: cunoştinţe
teoretice, experienţă practică şi inteligenţă socială şi emoţională. Partea teoretică şi abilităţile analiti-
ce - cuprinse în programul de master ales, pot fi completate de competenţe profesionale şi tehnice
dobândite prin urmarea unor cursuri de calificare precum ACCA, CIMA, CFA şi CIM. 

CIMA – Chartered Institute of Management Accountants - se axează pe dobândirea de cunoştinţe şi abili-
tăţi de transformare a informaţiei financiare în soluţii adecvate cu importanţa strategică a întreprinderii.
CIM – The chartered Institute of Marketing - misiunea institutului este de a forma specialişti în Mar-
keting, de a menţine standardele profesionale şi de a dezvolta competenţele angajaţilor, cu scopul
creşterii rezultatelor organizatiei în care lucrează.
IMC Investment Management Certificate – certificatul este recunoscut la nivel internaţional şi
consolidează calificarea celor care lucrează în sfera administrării investiţiilor.

Informații generale
Studenţi:
400 studenţi din străinătate, din 70 ţări
650 de studenţi în total

Durata studiilor:
BA - 3 ani
МВА ,  MIB - 16 - 24 luni
MSc - 12 luni

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar:
Octombrie - februarie
(în funcţie de programul ales)

Termene limită de înscriere: 

30.08 pentru octombrie / 30.01 pentru martie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  TOEFL - 94 / IELTS - 6.5 /CAE B/ CPE

Programe de master şi MBA

>  Diplomă de licenţă

>  Min. 3 ani de experienţă profesională

>  GMAT - recomandabil

>  TOEFL iBT - 95 puncte / IELTS -6.5 puncte

>  Eseu

LSBF se află în inima Londrei - centrul finanţelor, afacerilor şi culturii globale. Acest
oraş dinamic şi cosmopolit oferă posibilităţi incredibile de dezvoltare profesională
şi personală. LSBF se află în Belgravia, una dintre cele mai frumoase zone ale Lon-
drei. Având o orientare dinamică şi globală, şcoala foloseşte fiecare oportunitate
pentru a dezvolta potenţialul studenţilor săi. LSBF este o scoală specializată în for-
marea profesională în domeniul afacerilor, finanţelor şi contabilităţii.

Campusuri universitare
Londra, Birmingham,
Manchester

Aeroportul cel mai apropiat
Londra, Birmingham, 
Manchester

Limba de predare
Engleză

Lon don Scho ol of 
Bu si ness & Fi nan ce

Londra, Marea Britanie

Taxe în lire sterline 2013/2014

Descrierea calificărilor profesionale

Universitatea nu oferă cazare în campus însă pune la dispoziţia studenţilor o mare varietate de opţiuni şi
face toate demersurile necesare în numele acestora. Opţiunile disponibile sunt de la familii gazdă vorbi-
toare de limbă Engleză şi până la apartamente de lux situate în inima Londrei.   

Cazare

Programe universitare 6000 - 8200 / an

Foundation year 4500 / an

Undergraduate 360° Programme 9950 /  an

Postgraduate 360° Programme 15450 - 27250 / an

Cazare 140 - 270 / sapt.

CIMA
Taxa se determină 

în funcţie de nivel, 

durata şi numărul cursurilor

CIM

АС СА

IMC

Programe universitare:
Bachelor in International Business
Management & Marketing
Finance and Accounting
Law
Human Resource Management
Foundation Program
Sandwich Programs:
- Bachelor in International Business (BIB); 
- BA(Hons) International Business; 
- BA(Hons) Accounting and Financial Studies

Bachelor in International Business (top-up)

Calificări profesionale
Accountancy Courses -  ACCA,  CIMA, 
Diploma in Financial Management
Finance Courses -  CFA,  IMC
Marketing Courses -  CIM

Specializări duble:
LSBF MBA + GGSB MBA
LSBF MSc  Finance + GGSB Finance
LSBF MBA + GGSB MIB

Programe de master: şi MBA
Master of Business Administration

Master in International Business law

MSc Finance + Mergers and Acquisitions

MSc Finance + Investment Banking and Security

MSc in Finance

MSc in Finance and Accounting

MSc in Finance and Risk Management

MSc in Finance and International Banking

MSc in Finance and Islamic Banking

MSc in Marketing + International Business
/ Management / Intelligence

MSc in Marketing & Public Relations

MSc in Global Marketing

MSc in Marketing & Advertising

MSc in Marketing & Sales Management

MSc in Digital Marketing

MBA (Finance & Investment / Project Management /
HR / Marketing Management / Islamic Banking /
Accounting)

LLM in International Business Law

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Principal's Scholarship for Entrepreneurship - pentru
studenţi, care au planuri sau experienţa în crearea de în-
treprinderi mici şi mijlocii. Se aplică cu un CV detaliat. 

Vice Rector's Scholarship for Academic Excellence -
predominant pentru masteranzi; bursele sunt desti-
nate studenţilor cu realizari excelente pe plan acade-
mic şi profesional

Burse



An pregătitor pentru admiterea la o
universitate britanică axat pe o
specializare concretă
Programul este o alternativă mai scurtă a celebrului A-levels (programul de absolvire a liceului în Marea Britanie), special
conceput pentru elevii străini. Pe parcursul unui an școlar studenţii se pregătesc pentru admiterea la o specializare concretă în
cadrul unei universități britanice: medicină, drept, economie. Acest program este recomandat în special celor care doresc să-și
continue studiile la universități britanice de top, pentru care este nevoie de studii medii de 13 ani (precum UCL, LSE, Imperial
College ș.a.) sau să urmeze o specializare la care competiţia este acerbă.

Kings Colleges reprezintă unul dintre princi-
palele grupuri de colegii internaționale din
Marea Britanie. Fondate în 1957, ele se află în
topul primelor 30 de universități din UK.
Nivelul de pregătire al tinerilor care învață la
Kings Colleges este mult peste cel mediu din
Marea Britanie. Programele de la Kings Col-
leges sunt acreditate de British Council. Gru-
pele de studiu sunt mici – aproximativ 10
elevi.

Baze școlare:

Londra

Oxford

Bournemouth

Programe:
Art Foundation
Hospitality and Tourism Management Foundation
Sports and Leisure Management Foundation

Durata studiilor: 2 până la 3 semestre

Cerințe pentru înscriere:
Diplomă de bacalaureat
IELTS 4.5/53 iBT
Vârsta minimă: 16 ani și jumătate

Taxe:
Taxa de școlarizare: de la 11 950 lire sterline/an
Cazare: 90 – 200 lire sterline/săptămână

Bellerbys College Kings CollegeCATS Canterbury

Succesul universității în pregătirea elevilor este o
combinație între abordarea personală a fiecăruia
dintre ei, ambianța caldă și cei aproape 60 de ani de
experiență ai școlii. Rezultatul – absolvenții sunt
angajați imediat după absolvire, fapt ce plasează
universitatea în topul primelor 30 din Marea
Britanie. Școala este situata in Canterbury - un oraş
modern, cu farmec istoric, fiind unul dintre oraşele
cele mai paşnice şi sigure din Marea Britanie. Oraşul
este centru universitar - aici sunt situate
campusurile a 3 dintre universităţile mari din Marea
Britanie.

Şcoala oferă pregătire pentru interviurile pentru
admitere în Univ. Oxford şi Cambridge Univ.

Durata studiilor este de 3 semestre și se poate alege
din următoarele materii:

Business, Economics, Finance and Management
(Cambridge, London)

Engineering/ Chemical Engineering (London)

Humanities (London)

Law 

Life Sciences, 

Media Arts

Sciences (London)

Cerințe pentru înscriere

Diplomă de bacalaureat

TOEFL iBT 64 puncte/IELTS 5.0 puncte

Vârsta minimă: 17 ani și jumătate

Taxe:
Taxa de școlarizare: de la 7150 lire sterline/sem.
Cazare: 2000 - 3500 lire sterline/semestru

În ultimii trei ani, studenții care au învățat la
Bellerbys College au obținut o promovabilitate de
100% la admiterea la universitate. Colegiul dispune
de baze școlare moderne în:

Brighton – construită în anul 2008

Londra – construită în anul 2002

Cambridge

Oxford – construită în anul 2010

Despre studii
Toți studenții învață modulele de bază: Limba
engleză (3 module, inclusiv abilități de învățare),
Matematică și tehnologii IT și au de ales din 7
materii suplimentare, în funcție de domeniul în care
doresc să-și continue studiile superioare:
Business, Finance and Management (all schools)

Law (all schools)

International Relations (all schools)

Management Computing Systems (Brighton, Cambridge

Engineering and Computer Science (all schools)

Art and Design (all schools)

Science and Pharmacy (all schoolsе)

Humanities (all schools)

Media (Cambridge, London)

IT and Computing (all schools)

Chemical Engineering (all schools)

Cerințe pentru înscriere
Diplomă de bacalaureat
Test Bellerbys susținut la INTEGRAL și rezultat
echivalent cu TOEFL iBT 50 puncte/IELTS 4.5 puncte
Vârsta minimă: 16 ani și jumătate
Taxe:
Taxa de școlarizare: 
de la 5640 lire sterline/semestru
Cazare: 
1370-4680 lire sterline/semestru



Situat într-o regiune în plină dezvoltare din
Anglia, Wolverhampton este un oraș modern
și animat, cu tradiții istorice și culturale. Uni-
versitatea Wolverhampton este o instituție de
învățământ prosperă și inovatoare.
Studiul este orientat pe cerințele
contemporane ale învățământului, pregătind
profesioniști cu o solidă experiență practică.

EPFA – este un program recomandat
studenților care nu sunt suficient de pregătiți
la limba engleză pentru a începe direct cu an-
ul întâi de studiu. Spre deosebire de anul
pregătitor, EPFA poate fi urmat numai un se-
mestru (din ianuarie sau septembrie, în
funcție de opțiunea și cunoștințele
studentului).

Cerințe pentru admitere
Diplomă de bacalaureat

TOEFL iBT 61 / IELTS 5,0 puncte
>   EPFA - IELTS 5.5/ 76 iBT pentru o jumătate de an

- IELTS 4.5/ 60 iBT pentru tot anul
- IELTS 4.0/ 53 iBT pentru 3 semestre

Vârsta minimă: 17 ani și jumătate
Taxe:
Taxa de școlarizare: de la 2000 lire sterline/sem.
Cazare: 1300 – 2000 lire sterline/semestru

Canterbury CC University

Situat la aproximativ o oră și jumătate de
Londra, Kent este un oraș cu un ritm de viață
modern dar și cu un farmec medieval aparte.
Canterbury Christ Church University este
descrisă de studenți ca fiind „universitatea cu
cea mai caldă atitudine față de învățăceii săi”.
Dobândirea unor cunoştinţe solide de limba
engleză pe durata anului pregătitor și
posibilitatea angajării studenților după ter-
minarea acestuia, fac din universitate locul de
studiu preferat. Anul pregătitor se consideră
ca primul an din studiile universitare. Pe lângă
pregătirea de bază la limba engleză, studenții
au posibilitatea să studieze următoarele mod-
ule:

Bioscience
Business Studies
Media and Cultural Studies
Music
Sociology and Social Science
Contemporary and Fine Art

Cerințe pentru înscriere
TOEFL iBT 67 puncte / IELTS 5.0 puncte
Vârsta minimă: 16 ani și jumătate

Taxe:
Taxa de școlarizare: 8500 lire sterline/an
Cazare: 80 – 105 lire sterline/săptămână

Situat pe malurile râului Severn, orașul
Worcester îmbină în mod armonios
moștenirea antică bogată cu tot ceea ce este
caracteristic unui oraș dinamic și modern din
secolul XXI. Este construit în jurul unei cate-
drale extrem de frumoase din secolul al XI-lea
și a constituit câmpul de luptă decisiv în
timpul Războiului britanic civil. În ultimii ani,
numărul celor care doresc să învețe la Univer-
sitatea din Worcester a crescut considerabil.
În acest moment, se numără printre
universitățile cu cea mai rapidă dezvoltare din
Marea Britanie. Acest fapt se datorează atât
nivelului academic ridicat, cât și abordării
individuale a studenților.

În funcție de nivelul de limba engleză,
studiile pot avea durata de un an: din
septembrie până în iunie.
1 semestru: februarie – iunie/septembrie -
februarie

Nu există posibilitatea obținerii unei finanțări.
Se achită o taxă de 1800 lire sterline pe
semestru.

Cerințe pentru înscriere
Diplomă de bacalaureat

TOEFL iBT 53 – 61 puncte/IELTS 4,5 – 5,0 puncte

Taxe: 
Taxa de școlarizare:
de la 1800 lire sterline/sem.
de la 2500 lire sterline/an total
Cazare: 69 – 115 lire sterline/săptămână

University of Worcester

International Foundation Year
Programul este recomandat celor care au nevoie de
pregătire suplimentară și/sau prealabilă la limba engleză,
dar care au totuşi un anumit nivel de stăpânire a limbii și
un certificat de competență lingvistică în acest sens. De
obicei, programul are durata de un an (în unele cazuri se
poate face numai un semestru). În cazul unei bune
prezentări pe parcursul programului și promovării cu
succes a unui anumit număr de examene, studentul are
posibilitatea de a se transfera din al doilea semestru la
specializarea dorită de el. Pe durata programului, se pune
accentul pe învățarea limbii engleze (gramatică, vocabular,
comunicare orală și scrisă), iar din semestrul al doilea se
adaugă module de la specializarea cu care studentul
dorește să-și continue studiile universitare.
Avantajele programului sunt că studentul are

oportunitatea de a-și exersa și consolida cunoștințele
lingvistice într-un mediu în care se vorbeşte în limba
engleză, precum și de a cunoaște tradițiile și cultura țării.
Anul pregătitor de limba engleză nu este echivalent cu un
program certificat și, dacă studentul dorește să se înscrie
la o altă instituție de învățământ, trebuie să susțină un
examen de limba engleză (TOEFL, IELTS sau Cambridge).
Înscrierea directă la o specializare în cadrul unei
universități după încheierea anului pregătitor și fără
susținerea examenului de engleză se poate face numai la
aceeași instituție de învățământ.

O parte din școli oferă și an pregătitor specializat pe
o singură materie, din următoarele domenii: drept,
afaceri, științe IT, științe inginerești, desen și design.

University of Wolverhampton
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În centrele INTO cursanții fac parte dintr-o comunitate internațională și învață împreună cu tineri de
vârsta lor ce visează să-și continue studiile la cele mai bune universități.

Studenții INTO au la dispoziţie o listă numeroasă de parteneri din care pot alege acea universitate care
corespunde cel mai bine preferințelor lor. Datorită calității superioare cursurile oferite sunt recunoscute
de numeroase instituții de învățământ şi din afara rețelei INTO. Acest lucru permite cursanților cu
rezultate foarte bune să aleagă dintre cele mai prestigioase universități din întreaga lume.

89% din absolvenții INTO își continuă studiile la facultatea dorită. În 2010 mai mult de 80 de
universități britanice au acceptat studenți care au urmat cursuri pregătitoare în cadrul unuia dintre
centrele sale. Peste 4000 de studenți străini s-au pregătit cu succes pentru admiterea la universitățile
britanice.

INTO este o rețea de centre educaționale ce a înregistrat o dezvoltare rapidă. Având
baza chiar în incinta universităților, centrele sprijină studenții străini care doresc să-și
continue studiile universitare și de master în Marea Britanie să se pregătească și să-și
mărească șansele la admitere.
Centrele educaționale INTO sunt amplasate pe întreg teritoriul Marii Britanii – de la
orășele pitorești precum Norwich și Exeter, până la metropole ca Manchester și Londra.
Centrele dispun de săli de clasă moderne, biblioteci, condiții excelente de cazare și trai.
Pentru aceste dotări au fost investite 200 milioane de lire sterline.

INTO University Centre

Marea Britanie și SUA

Taxe în lire sterline:

Programul oferă atât pregătire în limba engleză, cât și an pregătitor specializat, în următoarele domenii:

Biology, Medicine, Health Science

Business and Management

Computer Science

Mathematics and Finance

English

Science and Engineering

Humanities, Social Sciences, Law and Architecture

Pentru o parte din programele sale de studiu, INTO acordă burse candidaților cu medii foarte bune, ce acoperă
50% din taxa de școlarizare.

Programe principale

Burse
Taxa de școlarizare (variază în
funcție de program și de școala la
care se desfășoară)

7600 / semestru

Cazare (variază în funcție de
program și de școala la care se
desfășoară)

125 / săptămână

Informații generale

Durata studiilor: 
1 – 2 ani

Structura anului școlar: 
2 semestre: septembrie - martie

Începerea anului școlar: 
septembrie – ianuarie/februarie

Centre INTO:
- INTO University of East Anglia;
- INTO University of Exeter;
- INTO New Castle University
- INTO Scotland at Glasgow Caledonian University;
- INTO Manchester
- INTO University of East Anglia Newton;
- INTO City University London
- INTO Queen’s University Belfast
- INTO University of East Anglia London;
- INTO St. George’s University at London
- INTO University of South Florida
- INTO Oregon State University
- INTO Dongbei University of Finance and Economics
- INTO Nankai University
- INTO Beijing Foreign Studies University

Cerințe pentru înscriere
Condiții minime pentru înscriere (variază în funcție
de program și de școala la care se desfășoară)

>  4 semestre: IELTS 4.5 puncte (min. of 4.5 in writ-
ing)
>  3 semestre: IELTS 5.0 puncte (min. of 5.0 in writing)
>  2 semestre: IELTS 6.0 puncte (min. of 6.0 in writing)
>  Vârsta minimă: 16 ani
>  Diplomă de bacalaureat

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informații despre înscriere:

Baze universitare
12 baze în total

Cel mai apropiat aeroport: 
Londra, Manchester
Tampa și Washington

Limba de predare
engleza
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Kaplan Business School face parte din rețeaua Kaplan UK – unul dintre cei mai mari furnizori de
pregătire profesională din Regatul Unit. Toți profesorii au experiență în domeniul afacerilor și includ
în programele lor cazuri și elemente din practică, astfel încât studenții să înțeleagă mai ușor relația
dintre teorie și practică. Școala dispune de trei campusuri, situate în zone centrale din Londra,
Birmingham și Manchester. Programele de studiu sunt flexibile, iar unele cursuri sunt predate în
întregime online. Studenții de la Kaplan Business School mai pot beneficia de încă un avantaj –
strânsele legături ale școlii cu afacerile. Încă din primul an de studiu, consultanții ajută fiecare student
să-și determine un plan de carieră, să-și descopere potențialul și să-și dezvolte aptitudinile,
experiența și relațiile, necesare pentru evoluția lor profesională. În lunile de vară, tinerii pot obține o
experiență practică valoroasă în stagiile din cadrul companiilor și domeniilor care îi interesează.

Se acordă burse în valoare de 1000 de lire sterline/an pentru candidații care s-au înscris ca studenți
full-time sau part-time la una dintre specializările oferite de Kaplan Business School, sunt locuitori ai
Marii Britanii sau ai unei țări membre UE și au o medie de min. 5.00 puncte.

Taxele sunt valabile la momentul tipăririi: Oct. 2012

Kaplan Business School este o școală de afaceri britanică ce oferă cursuri de
contabilitate, finanțe, drept și specializare în afaceri. Absolvenții primesc
diplome de la University of London. Studenții străini nu au motive să se simtă
izolați, deoarece reprezintă aproape o treime din numărul total al studenţilor
înscrişi. Mai mult, ei au șansa să înveţe în grupe mici, fapt ce le permite să pună
întrebări și să primească sprijin individual din partea profesorilor, precum și să se
adapteze mai ușor la particularitățile mediului multicultural.

Taxe în lire sterline: 2013/2014

Burse

Kaplan Business School acordă calificativele profesionale ACCA, CIMA, ICAEW (ACA), CFA®

Programe suplimentare

Programe universitare

LLB Law

BSc Accounting and Finance

BSc Accounting with Law

BSc Banking and Finance 

BSc Business

BSc Economics and Finance 

Programe cu an pregătitor:

BA Business Management

LLB Law

Programe de master:

MBA

MBA Top - Up

MA Financial Management

LLM International Business
and Commercial Law

Programe principale

Programe universitare 6000 / an

МВА 6000 / program

Taxă de aplicare - se scade din taxa de în-
scriere 100

Cazare min. 100 / sapt.

Kaplan Business School

Londra, Marea Britanie

Informații generale

studenți:
40 000 in total (la Kaplan UK)

Durata:
Programe universitare: min. 3 ani
MBA și programe de masterat: 1 an

Începerea anului școlar: octombrie

Data înscrierii: cu minimum o lună înainte de
începerea anului școlar

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat
>  IBT TOEFL 80/IELTS 6.0

MBA:
>  Diplomă de licență într-un domeniu asemănător
>  Experiență de lucru
>  Min. IBT TOEFL 92/IELTS 6.5

Baze universitare: 
Londra, Birmingham,
Manchester

Cel mai apropiat aeroport
Londra, Birmingham, 
Manchester

Limba de predare
engleza

INTEGRAL este reprezentantul oficial al universității și
puteți depune documentele la biroul nostru, ben-
eficiind GRATUIT de pachetul complet de servicii „În-
scriere la universitate”.

Informații despre înscriere:
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Programele CSVPA includ parteneriate cu University of the Arts London, Kingston University şi cea
mai faimoasă şcoală britanică de teatru – Rozal Academy of Dramatic Art.

Deschiderea către învăţarea creativă şi relaţia personalizată cu profesorii garantează stimularea la
maximum a potenţialului individual. CSVPA ia în considerare fiecare student în mod individual, gru-
pele de studiu sunt mai mici decât în multe dintre alte universităţi, iar tutorele personal este dispo-
nibil în fiecare zi. Studenţii sunt încurajaţi să petreacă cât mai mult timp în sălile colegiului indife-
rent de oră,  atât pentru studiu, dar şi pentru a se bucura de mediul creativ şi multicultural.

Din 1985 Cambridge School of Visual and Performing Arts este unul dintre
specialişti între şcolile de pregătire pentru domeniile artistice Artă şi Design,
Teatru şi Muzică. În timp oferta lor educaţională a ajuns să includă şi programe
complete de licenţă sau pre-master atât pentru studenţii britanici cât şi pentru
cei internaţionali. În ultimii 25 de ani această universitate a oferit studenţilor
săi cadrul ideal pentru dezvoltarea abilităţilor, creşterea încrederii în sine şi
succesul aplicaţiilor către cele mai renumite universităţi de Artă şi Design,
Conservatoare şi Academiile de Teatru din Marea Britanie. 

Campusuri universitare
Cambridge

Aeroportul cel mai apropiat
Londra (20 min cu trenul)

Limba de predare
Engleză

Cambridge School Of 
Visual & Performing Arts

Cambridge, Marea Britanie

Art & Design Pre-Foundation and Foundation Programmes (recunoscut de la University of the Arts London)

BA  Fashion Design (recunoscut de Kingston University)

BA  Graphic Design and Illustration (recunoscut de Kingston University)

Art & Design Pre-Master's 

Performing Arts - Music and Drama Programmes 

Summer Portfolio program ( 3-cursuri pe săptămână)

Art & Design and DramaSummer School ( 2 - cursuri pe săptămână)

Clădirile de cazare sunt situate la o distanţă de aproximativ 20 de minute de mers pe jos şi oferă
camere de o persoană sau două. Baia poate fi individuală sau împărţită cu alţi câţiva colegi.
Camerele sunt luminoase şi moderne, oferind un cadru liniştit pentru odihnă şi relaxare. Cazarea
este garantată pentru toată durata studiilor.

Cazare

Principalele Programe

Se acordă burse în valoare de 4650 lire sterline. Studenţii din Uniunea Europeană pot accesa un
împrumut de studii de până la 6000 de lire sterline

Oportunităţi de finanţare

Taxe în lire sterline за 2013/2014

Art & Design Pre-Foundation £7 150 pe semestru
(£20 700 pe an)

Foundation Diploma in Art & Design £7 150 pe semestru
(£20 700 pe an)

Drama Foundation in association with
RADA 

£5 400 pe semestru
(£16 200 pe an)

Music Foundation Programme £7 150 

Art & Design / Drama Summer Schools £980

Summer portfolio preparation £3 490 (durata 3 săptă-
mâni, include bilet

avion, transfer aeroport,
cazare şi mâncare)

Cazare 2 300-3 300 /semestru

Informaţii generale

Studenţi:
150

Durata Studiilor:
Programe de licenţă: 3 ani
Programele de pregătire: 1-3 semestre
Pre-Master: 1-2 semestre

An universitar:
3 semestre - septembrie-iunie programul de pregătire

2 semestre – programe de licență și programe de pre-
master

Începutul anului școlar:
septembrie, ianuarie 

Cerinţe pentru înscriere

Pre-Foundation şi Foundation
>  IELTS 4,5
>  Portofoliu sau Audiţie
Programe universitare (BA)
>  IELTS 6.0
>  Portofoliu
Pre-Master 
>  Diplomă IELTS 5.5
>  Portofoliu

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Informaţii generale

Studenţi:

400 studenti in total

Durata Studiilor:

2 ani programe universitare

17 luni masterat

6 - 12 luni tabere

Anul academic:

2 semestre

Începutul anului academic: 

Septembrie/ Februarie

Termen limită de aplicaree:

Minim 6 luni înainte de începutul anului academic 

Cerinţe pentru înscriere

Programe universitare
>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL  iBT 87-100/ IELTS 6,5

>  Portofoliu

>  Interviu

Programe de master
>  Diplomă de licenţă

>  TOEFL iBT 87-100 / IELTS  6,5

>  Portofoliu

>  Interviu

Met Film School nu este o şcoală obişnuită de teatru. Este amplasată în legendarele
studiouri Ealing în West London, unde au fost filmate super producţii precum: "Prince
of Egypt", "The Iron Lady", "Star Wars: Episode II", "Bridget Jones: The Edge of Rea-
son"
Studiourile echipate cu aparatură de ultimă generaţie se întind pe o suprafaţă de
12000 de metri pătraţi. Studenţii au acces la toate acestea precum şi la peste 150 de
staţii Apple pentru proiectele lor. 

Campusuri universitare
Londra, Marea Britanie
Berlin, Germania

Aeroportul cel mai apropiat
Londra, Berlin

Limba de predare
Engleză

Met Film School

Marea Britanie, Germania

Şcoala sprijină studenţii pentru a-şi găsi diferite tipuri de cazare în apartamente private sau cămine
pentru studenţi.

Cazare

Cursuri de scurtă durată – 6 luni
Visual Effects for Film
Six-Month Practical Filmmaking
Digital Animation
Advanced Visual Effects and Animation

Cursuri de certificare – 1 an
Practical Filmmaking Diploma
One-Year Practical Filmmaking
One-Year Digital Cinematography
Success Stories

Programe de licenţă
BA (Hons) Practical Filmmaking

Programe de master   
MA in Filmmaking

Principalele Programe

Ca parte a Met Film Group şcoala este conectată în întregime cu industria filmului. Studenţii au posi-
bilitatea să scrie, să producă, să regizeze şi să creeze propriile filme de scurt metraj sprijiniţi de tutori
şi editori profesionişti. Programele includ numeroase ore de practică în cinematografie şi regie, dar
şi sesiuni de coaching cu tutorii.
Şcoala pregăteşte viitori profesionişti atât în industria tradiţională de fil, dar şi în noi ramuri de carie-
ră legate de aceasta, precum în peisajul digital ce deschide filmul către Internet, Video-on-Demand,
telefonie mobilă, TV HD.
Cursurile în Met Film School sunt concepute pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice studen-
ţilor din acest domeniu intens. 

Taxe în lire sterline 2013 / 2014

Student Loans

Studenţii pentru programe de licenţă pot apela la
un împrumut pentru studii de până la 6000 de lire
pe an..

Programe universitare 22 000

Programe de master 15 000

Curs scurtă durată (12luni) 19 900 - 27 000

Curs scurtă durată (6luni) 7 000 - 10 000

Cazare 160 – 285 / sapt.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Dublin este un oraş animat, plăcut şi sigur, cu o viaţă studenţească activă atât ziua cât şi noaptea.

Numeroasele galerii de artă, grădini zoologice, muzee, teatre, cinematografe, restaurante, cluburi şi

localuri cu muzică tradiţională - cele mai multe aflându-se în apropiere de Griffith College - contri-

buie la atmosfera cosmopolită şi dinamică. O altă atracţie a oraşului Dublin o reprezintă peisajele de-

osebite: linia golfului şi priveliştea montană pot fi admirate din centrul oraşului şi asigură condiţii

excelente de relaxare. Colegiul oferă programe academice în sfera afacerilor, contabilităţii, IT-ului,

dreptului, mass mediei, dar şi calificări profesionale cum ar fi ACCA, ACA, CPA. ACCA a acordat lui

Grifith College Dublin premiul de platină pentru predare, acesta reprezentând cel mai înalt titlu în

domeniu. Grifith College Dublin are parteneriate cu multe universităţi străine din Norvegia, China,

Spania, Mexic, SUA, etc. Toate programele sunt recunoscute la nivel internaţional şi sunt predate de

profesori renumiţi.

Informații generale
Studenţi:
9000 de studenţi în total
1400 studenţi din strainatate

Durata studiilor:
3 ani Programe universitare:
1 – 2 ani programe de master
Anul universitar:
2 semestre: septembrie – iunie

Începerea anului universitar:
septembrie

Termenul limită de înscriere:
Programe universitare: 15 februarie
Programe de master: august

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL 79-80 / IELTS 6.0 / CPE

Programe de master:

>  Diplomă de licenţă într-o specializare apropiată

>  TOEFL 90-91/IELTS  6,5 puncte / CPE - A, B, C

> Graduate Business School - diplomă de licenţă
cu o specializare non-business  
+ scor GMAT de peste 550 de puncte.

> Interviu
> MBA - 2 ani de experienţă pe o poziţie de con-

ducere

Grifftih College Dublin a fost înfiinţat în anul 1974, devenind cel mai mare co-
legiu autonom din Irlanda, cu peste 9000 de studenţi la zi şi la distanţă (1400
sunt studenţi străini din peste 66 de ţări). Griffith College se bucură de o mare
autoritate naţională şi internaţională în rândul studenţilor, având unele dintre
cele mai bune cursuri şi materiale şcolare.

Campusuri universitare
Dublin, Cork

Aeroportul cel mai apropiat
Dublin

Limba de predare
Engleză

Griffith College Dublin

Dublin, Irlanda

Taxe în euro

Programe universitare:

Business and Law ( în parteneriat сu Nottingham
Trent University)

Irish Law ( în parteneriat cu Nottingham Trent Uni-
versity)

Business Studies

Business and Accounting

International Hospitality Management ( în partene-
riat cu Nottingham Trent University)

Journalism and Visual Media

Journalism

Photographic Media

Computing

Computing Science

Interior Architecture

Interior Design

Fashion Design

Programe de master:

International Law ( în parteneriat cu Nottingham

Trent University)

International Commercial Law ( în parteneriat cu

Nottingham Trent University)

International Human Rights Law ( în parteneriat cu

Nottingham Trent University)

International Business Management

MBA in International Business Management

MSc/MBA Accounting and Finance ( în parteneriat
cu Nottingham Trent University

Journalism and Media Communication

Applied Digital Media

Computing Science

ACCA

ACCA (Asociaţia experţilor în contabilitate) este o organizaţie globală a contabililor profesionişti. 

Şcoala de contabilitate profesională afiliată colegiului a câştigat o reputaţie de invidiat graţie lecto-
rilor de înaltă clasă, experienţei lor vaste şi calităţii metodelor de predare.

Ca urmare a acestora, şcoala a fost distinsă Premiul de Platină de către ACCA si cu "Steaua de aur",
pentru programul CPA.

Alte programe

Programe principale

Programe universitare:

Facultatea de afaceri 5600 - 5950

Specializări în IT 5955 - 6500

Journalism and Media Communic. 5000 - 6600

Drept 6950

Design 6000 - 6500

Programe de master:

Facultatea de afaceri 8000 / program

Specializări IT 6400 - 7000

Drept (drept internaţional) 7500

Journalism and Media Communic. 6500 - 7500 / an

Cazare - cameră dublă 3960 - 8680 / an

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programele sunt extrem de flexibile și în conformitate cu nevoile individuale ale studenților. Conținutul
cursurilor este modelat astfel încât să faciliteze înțelegerea relației dintre teorie și aplicația sa practică,
prin includerea a numeroase simulări și cazuri reale. Suplimentar, elevii dobândesc și/sau își
perfecționează așa-zisele „soft skills”, cum ar fi: stabilirea obiectivelor, comunicarea interpersonală,
gândirea pozitivă, creativitatea, abilitățile de căutare a unui loc de muncă, calităţi esențiale pentru
creșterea şanselor de angajare.

După terminarea studiilor, absolvenții de la Galway Business School  se pot integra cu succes în lumea
corporativă sau își pot continua studiile.  În oricare din aceste situaţii, șederea lor într-o țară cu tradiții și
cu o cultură bogată ca Irlanda, le va lăsa amintiri de neuitat.

Galway Business School este situat în al treilea oraș ca mărime din Irlanda și oferă
posibilități excelente pentru studenții care își doresc programe universitare axate pe for-
marea aptitudinilor practice, necesare pentru realizarea lor profesională.
Galway Business School este o universitate internațională cu experiență de peste 20 de
ani în acceptarea la studii a studenților străini. Aceasta oferă posibilități excelente de
cazare și sprijin în funcție de nevoile specifice ale studenților pe toată perioada de
studiu.

Galway Business School

Galway, Irlanda

Programe universitare:

Top Up BA Honours in Business Management

BA Honours in Business Management

Advanced Diploma in Business Studies

Diploma in Business

Diploma In Marketing

University Foundation Programme

PreMed Preparation Course

Programe de master:

Postgraduate Diploma in Management

Pentru o parte din programele de studiu, universitatea acordă burse pentru candidații cu medii foarte bune, ce
acoperă 50% din taxa de studiu.

Programe principale

Burse

Informații generale

Studenți:
360 studenţi din strainatate
1200 studenți în total

Durata studiilor:
Programe universitare: 3 ani
Master: 1 an

Structura anului școlar:
2 semestre

Începerea anului școlar:
octombrie, februarie

Data înscrierii:
min. 3 luni înainte de începerea anului școlar

Condiții de înscriere
Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat/foaie matricolă
>  TOEFL iBT 80 puncte/IELTS 6.0 puncte

Programe de master:
>  Diplomă de licență
>  TOEFL iBT 85 puncte/IELTS 6,5 puncte
>  Vârsta – 21 de ani

INTEGRAL este reprezentantul oficial al universității și
puteți depune documentele la biroul nostru, ben-
eficiind GRATUIT de pachetul complet de servicii „În-
scriere la universitate”.

Informații despre înscriere:

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Baze universitare: 
Galway, Irlanda

Cel mai apropiat aeroport
Dublin – 2, 5 h

Limba de predare
engleza

Taxe în euro:

Programe universitare 8200 /  an

МВА 14 000 /  program

Taxă de aplicare 70 / o singură dată

Cazare 100/lună în cameră dublă
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DANEMARCA 
Cunoaşterea este resursa cea mai importantă în Danemarca

Întrucât învăţământul pentru români este gratuit, noi
putem beneficia pe deplin de această resursă. Instrui-
rea copiilor în Danemarca implică multă creativitate,
ceea ce face ca elevii să meargă cu plăcere la şcoală.

Dacă vi se pare greu de crezut, familiarizaţi-vă cu sis-
temul danez unde stimularea gândirii este mai impor-
tantă decât memorarea.

Studiul poate fi distractiv, indiferent de domeniu: şti-
inţe naturale, arhitectură, modă sau  economie; o să lu-
craţi în echipa, o să vă folosiţi cunoştinţele din diverse
domenii o să faceţi schimb de experienţă şi idei. Pentru
danezi a studia este un mod de viaţă. Drept dovadă
95% din populaţia acestei ţări mici vorbeşte fluent lim-
ba engleză.. Aici lucrurile sunt atât de bine puse la
punct, încât uneori chiar este greu de crezut că totul
poate să funcţioneze perfect. În cazul în care vii la uni-
versitate cu laptopul personal, acesta va fi verificat gra-
tuit împotriva viruşilor şi numai după aceea va putea fi
conectat la reţea. Acest lucru ilustrează organizarea im-
pecabilă a universităţilor daneze, considerate a fi unele
dintre cele mai ospitaliere.

Instituţiile de învăţământ superior din Danemarca

sunt de trei tipuri: academii profesionale, colegii şi uni-
versităţi. Acestea au un sistem de credite comun, care
permite studenţilor transferul de la o instituţie la alta în
diferite etape ale studiilor. Academiile oferă programe
de doi ani într-un domeniu la alegere, punându-se ac-
centul pe latura practică şi legătura strânsă între stu-
dent şi profesor.  În baza diplomei de licenţă obţinute,
studenţii pot aplica pentru un program de master. Uni-
versităţile din Danemarca oferă programe de licenţă de
trei ani, programe de master de doi ani şi programe de
doctorat de trei ani.

În baza diplomei de licenţă obţinute, studenţii pot
aplica pentru un program de master. Universităţile din
Danemarca oferă programe de licenţă de trei ani, pro-
grame de master de doi ani şi programe de doctorat
de trei ani.



49

UNIVERSITĂŢI DIN DANEMARCA
incluse în Proiectul World Education





51

Programele educaţionale la AU-IBT se bazează pe comunicarea informală dintre studenţi şi profe-
sori, precum şi pe o colaborare strânsă cu mediul de afaceri din regiune. De asemenea toate pro-
gramele educaţionale la AU-IBT sunt inovative şi focusate pe colaborarea internaţională cu alte
instituţii de învăţământ din străinătate şi schimb educaţional internaţional. Aproximativ 40% dintre
studenţi petrec şase luni din perioada de studii într-o universitate tehnică din străinătate sau într-o
companie. AU-IBT colaborează cu peste 40 de universităţi din străinătate, în principal din Europa,
dar şi în Rusia, Australia şi China. În ultimul clasament QS universitatea ocupă locul 34 din Europa şi
este printre primele 100 din lume.

Studenţii pot beneficia de serviciile de recepţie,  de bibliotecă cu acces la internet, săli de calcula-
toare permanent deschise cu acces la internet, acces la sistemul principal Blackboard, ce poate fi ac-
cesat prin internet, cu scopul de a găsi materiale de studiu, teme, note şi contact cu profesorii;
mâncare bună la preţuri reduse dimineaţa şi la prânz la cantina universitaţii; barul din interiorul
campusului, deschis in fiecare vineri între orele 12 – 18, unde se întâlnesc profesori şi studenţi din
diferite grupuri şi ţări.

Aşezată în partea vestică a Danemarcei, AU-IBT a fost înfiinţată în anul 1995 ca re-
zultat al unirii dintre The Engineering College of Western Jutland şi The Central
Jutland Business Scholl. Legătura cu universitatea din Aarhus în anul 2006 aduce o
creştere a nivelului academic şi un focus sporit asupra activităţii de cercetare-dez-
voltare. AU-IBT oferă programe universitare şi de master în următoarele domenii:
Inginerie, Afaceri, Economie, Management şi Limbi străine pentru Afaceri.

Campusuri universitare
Herning

Aeroportul cel mai apropiat
Aarhus Aierport – 40 km 
Copenhaga – 4 ore

Limba de predare
Engleză

Aarhus University, Herning
Institute Of Business And Technology

Herning, Danemarca

Taxe în euro

Programe universitare: gratuit

Programe masterat: gratuit

Masă şi alte cheltuieli de întreţinere 250 – 350 / lună

Cazare 320 – 550 / lună

Programe universitare:

Global Management and Manufacturing Engineer

Electronic Design Engineer

International Business

International Communication and Multimedia

Programe masterat:

Marketing and Business Innovation

Science in Engineering (Technology Based Business
Development) (Sept. şi Febr.)

Programe principale

În cadrul universităţii funcţionează un departament dedicat de cazare care oferă asistenţă studenţi-
lor pentru a-şi găsi o locuinţă. Termenele limită pentru formalităţile de cazare sunt destul de strânse
având în vedere că aplicanţii primesc târziu răspunsurile de la universităţi cu privire la admiterea lor,
adică până la 30 iulie, ceea ce înseamnă că ramâne mai puţin de o lună pentru a găsi un loc de ca-
zare. Aplicanţii care aleg să apeleze la serviciile Integral au oportunitatea să găsească şi să împartă
apartamente cu alţi studenţi. Aceasta le permite să reducă considerabil costurile de chirie care merg
de regulă către 250 şi 350 euro pe lună. 

Cazare

Arhus este al doilea cel mai mare oraş din Danemarca. 12% dintre locuitori sunt studenţi ceea ce fa-
ce ca atmosfera în oraş să fie una tinerească. Pe de altă parte numărul mare de studenţi concentraţi
în acelaşi oraş face ca locurile de muncă să fie mai greu de obţinut. Nu este imposibil însă eforturile
trebuie să fie mai mari. În acelaşi timp oraşul oferă o varietate mare de oportunităţi de dezvoltare
profesională. Pentru a profita la maximum este recomandat să se înveţe şi limba daneză. Vestea bu-
nă este că guvernul oferă gratuity lecţii de limbă daneză studenţilor care lucrează sau intenţionează
să se angajeze. 

Viaţa studenţească

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:
2000 studenţi în total

350 studenţi din strainatate

Durata studiilor:
3 -3,5 ani: programe universitare
2 ani: master 

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
August şi Jan.

Perioada înscrierilor:

Studii universitare: 15 Martie

Studii de Master:  1 Apr.

Programe universitare: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 83 puncte / IELTS 6,5 puncte sau
CAE A, B,C

>  pentru International communication and multi-
media - TOEFL IBT 100 puncte/ IELTS 7,0 / CPE A 

Programe masterat: 

>  Diplomă universitară în domeniu apropiat

>  TOEFL iBT 83 puncte / IELTS 6,5 puncte 

>  pentru International communication and multime-
dia - TOEFL IBT 100 puncte/ IELTS 7,0 / CPE A 

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi



Întemeiată în 1974, Aalborg University reprezintă o universitate distinctă. Particularitatea acestei in-
stituţii este dată de determinarea de a aborda inovativ atât metodele de predare, cât şi activitatea
de cercetare. Astfel, universitatea este una dintre cele mai avansate instituţii din domeniul cercetării
şi al dezvoltării. Studenţii au posibilitatea de a lucra cu studii de caz reale şi de a se specializa într-o
gamă largă de domenii.

Aalborg este un oraş al contrastelor, un oraş istoric cu o arhitectură medievală și în
acelaşi timp cu un aspect modern şi un ritm accelerat de viaţă. Faptul că un procent
mare din populaţie este compus din studenţi, conferă oraşului Aalborg o atmosferă
unică de centru academic, plin de diversitate şi energie.

Campusuri universitare
Aalborg

Aeroportul cel mai apropiat
Aalborg – 7 km
Copenhaga – 4 ore

Limba de predare
Engleză

Aalborg University

Aalborg, Danemarca

Taxe în euro

Programe universitare gratuit

Programe masterat gratuit

Masă şi bani de buzunar 320 - 550 / lună

Cazare 250 - 350 / lună

Programe universitare:

*new Medialogy

IT, Communication and New Media

Art&Technology

*new Economics and Business Administration

Sustainable Biotechnology

Programe masterat:

Applied Signal Processing and Implementation

Architectural Design, MSc in Engineering with spe-
cialisation in Architecture

Biomedical Engineering and Informatics, M.Sc.

Biotechnology

Chemical Engineering (Esbjerg)

Chemistry

Civil engineering

Culture, Communication and Globalization

Data Engineering

Development and International Relations

Development and International Relations, Global
Refugee Studies (Copenhagen Institute of Tech-
nology/Aalborg University Copenhagen)

Electrical Power Systems and High Voltage Engi-
neering

Environmental Engineering

Environmental Management

Environmental Technology and Management (Esb-
jerg)

European Studies

Fuel Cells and Hydrogen Technology

GPS Technology

Human Centered Informatics

Indoor Environmental Engineering

Industrial Geography

Information Technology (Esbjerg)

Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dy-
namics

Innovative Communication Technologies and En-
trepreneurship (Aalborg or Copenhagen)

Intelligent Reliable Systems (Esbjerg)

International Business Economics

International Marketing

Measurement Science

Mechanical Vibro-Acoustics and Noise, M.Sc.

Mechatronic Control Engineering

Mobile Communication

Multimedia Information and Signal Processing

Nanotechnology

Network and distributed systems

Oil & Gas Technology (Esbjerg)

Physical Geography

Power Electronics and Drives

Software Systems Engineering

Sustainable Biotechnology (Copenhagen)

Sustainable Energy Planning and Management

Thermal Energy and Process Engineering

Tourism (Aalborg or Copenhagen)

Urban Planning and Management

Vision, Graphics and Interactive Systems

Water and Environment

Wind Power Systems

Wireless Communication Systems

Operations and Innovation Management

Programe principale în limba engleză

Studenți:
1750 de studenţi din străinătate
14000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 ani - studii universitare
2 ani - masterat

Anul universitar:
2 semestre 

Începerea anului universitar:
Septembrie / Februarie

Perioada înscrierilor:
Studii universitare Înscriere Septembrie -15 Martie
Înscriere Februarie:  1 Octombrie
Înscriere Septembrie - 1 Mai     

Programe universitare: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  IELTS 6,5 puncte / TOEFL IBT 80 puncte / CAE B, C

Programe masterat: 

>  Diplomă universitară 

>  IELTS 6,5 puncte / TOEFL IBT 80 puncte / CAE B, C
>  Diplomă universitară în domeniu apropiat

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Aalborg University a dezvoltat programe de
schimb şi transfer cu peste 100 de universităţi în
ţările din Peninsula Scandinavă, Marea Britanie,
Olanda, SUA, Noua Zeelandă şi Australia, stu-
denţii putând studia un semestru sau putând fi-
naliza studiile.

Programe de transfer şi schimb
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Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Condiţiile de cazare diferă în funcţie de oraşul pe care l-ai ales pentru studiile tale. În general în ora-
şele mici este mai uşor şi mai ieftin să-ţi găseşti o locuinţă cu chirie. În Esbjerg acest demers va fi
unul mai uşor. Pentru Aalborg există o platformă online pentru aplicaţii de cazare, care se deschide
din luna Mai, iar perioada optimă de aplicare este până la finalul lui Iulie. Se percepe un depozit de
270 de euro la înregistrare.  Studenţii care aleg un program în Copenhaga trebuie să aibă în minte
că vor trebui să aştepte mult mai mult până primesc o ofertă. Aici şi preţurile sunt mai mari decât în
alte oraşe din Danemarca – între 450 şi 500 euro pe lună.

Cazare
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UCN este o instituţie de învăţământ ce acordă prioritate mediului de studiu internaţional. Datorită
stagiilor în companii din toată lumea, a programelor de schimb de experienţă sau a lucrărilor pe
strategii de sprijinire a afacerilor globale, astăzi lectori şi studenţi de pe cinci continente participă
activ la elaborarea de proiecte internaţionale în afara sălii de curs. Cei care studiază primesc o pre-
gătire practică solidă, diploma eliberată de NOEA putând reprezenta baza dezvoltării în carieră sau
garanţia pentru continuarea studiilor într-una dintre numeroasele universităţi partenere.

"Cel mai ordonat oraş european”- aşa este cunoscut încă din antichitate verdele
Aalborg. Cel de-al 3-lea mare oraş din Danemarca este aşezat pe malul unui flu-
viu şi primeşte în fiecare an nu numai sute de turişti, dar şi studenţi din toată lu-
mea. Aici, între multitudinea de străduţe comerciale, cafenele, baruri, scene
muzicale sau culturale şi diverse distracţii, este aşezată universitatea. Aceasta re-
prezintă caracteristica esenţială a acestei localităţi – spiritul academic.

Campusuri universitare
Aalborg

Aeroportul cel mai apropiat
Copenhaga – 4 ore

Limba de predare
Engleză

UCN - University College 
Northern Denmark

Aalborg, Danemarca

Taxe în euro

UCN oferă programe de studii universitare și programe pentru titlu de specialist. Programele uni-
versitare durează 3 - 4 ani. Studenții înscriși la programele pentru titlu de specialist studiază doi ani,
după care pot obține o diplomă universitară dacă își continuă studiile la UCN sau la una dintre
universitățile partenere din: Danemarca - Aalborg University, Aarhus School of Business; Marea Bri-
tanie - Anglia Ruskin University; Olanda - Breda University of Applied Science, Stenden University of
Applied Science. 

Studii

Programe universitare gratuit

Titlu de specialist                      gratuit

Cazare  250-300 / lună

Programe universitare: - 3 - 4 ani

Architectural Technology and Construction Mana-
gement (FEBR.)

Export Sales and Technology Management

Cultural and Natural Heritage Management
(Hjørring)

Top-Up: - 1 - 1.5 ani

E-concept Development 
– Un nou program cu durată de 1.5 ani, orientat

spre E-Commerce, Publicitate şi Design digital,
Comunicare şi Marketing

International Sales and Marketing Management

International Hospitality Management

Sport Management

Web Development

Software Development

Product Development & Integrative Technology
(IT Technology and Energy Technology)

Titlu de specialist: - 2 ani

Computer Science

Design & Technology (Graphics)

Financial Management

Service, Hospitality & Tourism Management

IT Network&Electronics Technology

Marketing Management

Multimedia Design and Communication

Energy Technology

Automation Engineering

Programe principale în limba engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:
500 de studenţi din străinătate
7000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3,5 ani - obţinerea diplomei de licenţă
2 ani: obţinerea titlului de specialist

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
Septembrie/Februarie (pentru anumite programe)

Perioada înscrierilor:
Înscriere Septembrie  - 15 Martie

Înscriere Februarie - 5 Noiembrie 

Programe pentru titlul de specialist:

>  Diplomă de bacalaureat

>  CAE B / CPE C / TOEFL iBT 80 puncte/ IELTS 6,0
puncte sau test special susţinut la sediul Integral 

Programe universitare: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  CAE B / CPE C / TOEFL iBT 80 puncte/ IELTS 6,0
puncte sau test special susţinut la sediul Integral

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Aarhus Business Academy este produsul fuziunii între trei colegii daneze: Aarhus Business College,
Aarhus Technical College şi Green Academy. Ei oferă programe pentru Diplomă de specialist de 2
ani, şi programe de licenţă de 3 ani şi jumătate. Programele pentru Titlu de specialist oferă studenţi-
lor oportunitatea de a –şi completa parcursul academic pentru diplomă de licenţă, urmând un pro-
gram Top-Up de 1 an şi jumătate. Fiind una dintre cele mai mari academii de business din
Danemarca, cu peste 2500 de studenţi full-time, Business Academy Aarhus oferă specializări ce
ating cele mai înalte standarde de învăţământ universitar, îmbinând abordarea foarte practică cu o
pregătire teoretică excelentă. Activitatea se desfăşoară în grupe mici de studenţi ceea ce face ca fie-
care să beneficieze de atenţie sporită din partea profesorului şi să se implice mai intens în desfăşu-
rarea cursurilor şi a proiectelor. Colaborarea dintre Business Academy Aarhus şi peste 300 de
companii din diferite arii de afaceri, permite studenţilor să acumuleze experienţă practică de cea
mai bună calitate în timpul stagiilor de practică- parte obligatorie din programul de studiu.

Semester Exchange - studentii au posibilitatea ca un semestru de studiu să îl petreacă într-o uni-
versitate parteneră Business Academy Aarhus. Se oferă ajutor financiar pe toată durata semestrului
de studiu, în valoare de aprox. 250 euro/lună. 

Work Placement Abroad - toate programele oferite the Business Academy Aarhus au o perioadă
de lucru obligatorie pe o perioadă ce variază în funcţie de programul ales. Majoritatea studenţilor,
preferă să-şi petreacă stagiul universitar în Danemarca. Studenţii primesc ajutor financiar în valoare
de 350 euro/lună, în funcţie de perioada stagiului universitar.

Aarhus oferă un mediu de studiu unic, viaţă studenţească variată, atracţii culturale,
cafenele prietenoase şi privelişti spectaculoase. Aarhus Business Academy cuprin-
de 3 universităţi – Aarhus Business College, Aarhus Technical College şi Green
Academy. Acestea oferă programe de 2 ani cu titlu academic – calificare Specialist
şi programe universitare cu o durată minimă de 3,5 ani. Studenţii absolvenţi ai
programului cu titlu de specialist au posibilitatea de a-şi continua studiile cu dura-
tă de 1,5 ani pentru diplomă universitară. 

Campusuri universitare
Aarhus – 5 campusuri

Aeroportul cel mai apropiat
Aarhus – 40 km 
Aalborg – 119 km
Copenhaga – 304 km

Limba de predare
Engleză

Business Academy Aarhus

Aarhus, Danemarca

Taxe în euro

Semester Exchange & Work Placement Abroad

Taxa pentru materiale de studiu(in
momentul acceptarii) 300

Studii universitare gratuit

Cazare 350 – 400 / lună

Programe universitare (3,5 ani):

Architectural Technology and Construction 

Management (SEPT, FEBR.)

Financial Management and Services
Titlu de specialist - 2 ani

Computer Science (2+1/2 years)

Marketing Management

Multimedia Design and Communication 

(SEPT, FEBR.)

IT Network and Electronics Technology

Automotive Technology (SEPT, FEBR.)

Chemical and Biotechnical Science

Environmental Management

Top-up (1,5 ani):

Software Development

Web Development

International Sales and Marketing Management

E-Concept Development

Agricultural and Environmental Management

Chemical and Biotechnical, Food od Process Tech-

nology

Product Development and Integrative Technology

Programe principale în limba engleză

Studenți:
150 de studenţi din străinătate
22 000 de studenţi în total

Durata studiilor:
2 ani  - nivel specialist
3,5 ani - studii universitare

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
Septembrie, Februarie

Perioada înscrierilor:
Înscriere Septembrie  - 15 Martie

Înscriere Februarie - 15 Octombrie

Programe titlu de specialist: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 
sau test in birourile Integral

>  Cambridge - CAE 

> Portofoliu pentru anumite specializari

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Stagii

Universitatea oferă posibilitatea de stagii în timpul
celui de-al patrulea semestru, punând la dispoziţie
coordonatele diferitelor firme şi întreprinderi parte-
nere.

De asemenea, pentru programul Chemical and Bio-
technical Science - programul ofera 1 an de stagiu
universitar, care de obicei este platit.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Demersurile pentru cazare se fac exclusiv prin mediul online. Prima rezervare se recomandă să fe fă-
cută în februarie şi reînnoită lunar. Fiecare student care ajunge să fie ofertat pentru un loc de cazare
poate primi până la 3 variante, cu preţuri între 250 şi 400 de euro. 

Cazare
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Universitatea Copenhagen North este o universitate de stat, autofinanţatoare, împărţită în  două
mari instituţii: Business Academy Copenhagen North şi Business College Copenhagen North. Cole-
giile de Afaceri CPH North oferă studentului posibilitatea să-şi dezvolte laturile sale academice cât şi
personale, astfel încât studenţii pot fi pregătiţi să se adapteze şi să îndeplinească cerinţele de pe
piaţa curentă.

Studenţii au posibilitatea de a beneficia de programul Kick-start. Acest program începe la sfărşitul
lunii iulie şi oferă posibilitatea proaspeţilor studenţi să se adapteze mai uşor şi mai repede, precum
şi posibilitatea de a-şi găsi mai uşor un loc de cazare

Nu este deloc surprinzător faptul că Danemarca a devenit o destinație preferată
pentru studenții din toată lumea care vin în această țară unde modernul se îmbină
perfect cu trecutul istoric bogat. Pe străzile medievale din Copenhaga vă așteaptă
o mie de ani de istorie, muzee, atracții culturale, o viață de noapte variată,
cafenele, restaurante și divertisment la cel mai înalt nivel. Este una dintre cele mai
frumoase capitale europene, având un standard de viață de invidiat. Aici studiază
în total 900 de studenţi în regim de învăţământ de zi şi 1500 în regim de învăţă-
mând la distanţa. Pentru anul 2011 studenţii internaţionali au fost ca numar 250.

Campusuri universitare
Lyngby, Norrebro, Valby

Aeroportul cel mai apropiat
Copenhaga - 10 min.

Limba de predare
Engleză

Copenhagen Business 
Academy 

Copenhaga, Danemarca

Taxe în euro

Programe universitare: gratuit

Titlu de specialist: gratuit

Masă şi alte cheltuieli de întreţinere 300 - 350 / lună

Cazare 280 - 350 / lună

Titlu de specialist - 2 ani 

Computer Science

Multimedia Design & Communication

Marketing Management (SEPT, FEBR.)

Service, Hospitality and Tourism Management

Top-up (1,5 ani):

International Sales and Marketing Management

Sports Management

Web Development  (SEPT, FEBR.)

Software Development  (SEPT, FEBR.)

Innovation and Entrepreneurship

International Hospitality Management 

Programe principale în limba engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:
900 de studenţi din străinătate
4000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3.5 ani - studii universitare
2 ani - titlu de specialist

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
Septembrie/Februarie 
(pentru anumite programe)

Perioada înscrierilor:
Înscriere Septembrie  - 15 Martie

Înscriere Februarie - 1 Octombrie

Programe pentru titlul de specialist:

>  Diplomă de bacalaureat

>  CAE B / CPE C / TOEFL IBT 80 / IELTS 6.0

Programe top-up: 

>  Diplomă de nivel specialist

>  TOEFL iBT 88 puncte/ IELTS 6,5 puncte / CAE B 

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Academia deţine clădiri noi şi moderne în sudul oraşului, cei 500 de studenţi având acces 24 /24 la
centrul de IT. Instituţia are legături strânse cu mediile de afaceri şi industriale din regiune, ce au un
rol semnificativ în dezvoltarea programelor sale de studii. Metodele de predare au ca obiectiv dez-
voltarea competenţelor de învăţare individuală şi de grup. Formele principale de predare includ lu-
crul individual şi în echipă, realizarea de proiecte, activităţi interdisciplinare în scop academic şi ore
de practică (în cadrul unor firme). Studiul se face exclusiv în limba engleză.  Cursurile se desfăşoară,
de obicei, în grupe mici de câte 20 - 30 studenti. Perspectiva globală are o importanţă deosebită
pentru academie. Dovada acestui lucru este spectrul larg de parteneri străini, programe de schimb şi
programe pentru studenţii internaţionali, la care în prezent au fost acceptaţi studenţi de 30 de na-
ţionalităţi diferite.

Proiectele practice, vizitele la firme şi întreprinderi ajută studenţii să capete o experienţă valoroasă pentru dezvol-
tarea lor profesională.

Informații generale

Studenţi: 500 de studenţi în total

60 studenţi din strainatate

Durata studiilor:
2 ani

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
1 septembrie

Termenul limită de înscriere: 
15 martie 

Cerințe pentru înscriere

Titlu de specialist

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT  80 p./ IELTS 6.0 p. / CAE 
sau test in birourile Integral

Academia daneză de Afaceri şi Tehnologii este o instituţie de învăţământ mo-
dernă din Randers, oraş situat pe ţărmul estic al peninsulei Iutlanda, la doar 35
km nord de al doilea oraş danez ca mărime, Aarhus.
Cunoscută în trecut ca Academia Daneză de Afaceri Minerva, instituţia şi-a des-
chis porţile în anul 1989, reuşind ca în decursul a 20 de ani să dezvolte cu succes
programele de Marketing, Management, Economie, Mass media şi Publicitate
precum şi Managementul hotelier şi turistic.

Campusuri universitare
Randers, Viborg

Aeroportul cel mai apropiat
Aarhus – 40 min

Limba de predare
Engleză

Dania -
Danish Academy of 
Business and Technology  

Randers, Danemarca

Stagii

Absolvenţii cursului de Management hotelier şi turistic, precum şi al celui de Marketing / Management pot obţine
diploma de licenţă numai după 12 - 18 luni de studiu suplimentar la universităţile din Danemarca şi Europa cu ca-
re Academia Daneză de Afaceri şi Tehnologii are parteneriate. Acestea sunt: Aarhus School of Business, Aalborg
University, CBS - Copenhaga, Manchester University, Breda Uiversity, IBS - Budapest, Southampton University, Uni-
versity of Plymouth, Aarhus Universitet, Høgskolen şi Harstad.

Posibilităţi pentru programe Top Up şi parteneriate

Titlu de specialist

Kampus Randers

Hospitality and Tourism Management

Marketing Management

Top-up

International Hospitality Management

Kampus Viborg:

Marketing Management

Automotive Technology

IT Technology

Programe principale în limba engleză

Taxe în euro:

Titlu specialist gratuit

Taxe pentru manuale (se percepe
ca depozit)

650 /an

Cazare în campus aprox. 250 / lună

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Universitatea nu oferă servicii pentru cazare studenţilor săi. INTEGRAL îi poate ajuta pe candidaţii săi
în acest sens, punându-I în legătură cu alţi studenţi români care déjà studiază acolo pentru a-I ajuta
cu informaţii utile în privinţa locurilor de cazare. 
Se recomandă ca studenţii care intenţionează să studieze în Copenhaga să înceapă demersurile
pentru cazare cât mai devreme, chiar dinainte de a primi scrisoarea de acceptare din partea univer-
sităţii.

Cazare
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Academia este membru activ al Rețelei Internaționale a Școlilor Superioare de Afaceri. În fiecare an,
aceasta organizează concursuri la care iau parte cele mai bune proiecte ale universităților din întreaga
lume. 

Ca parte a procesului de studiu, IBA oferă și un program de studii în parteneriat cu Leuven University
College și Coventry University. Astfel, pe durata pregătirii, studenții au oportunitatea de a studia în trei
țări diferite.*

Informații generale
Studenți:
200 studenți din străinătate 

800 studenți în total 

Durata studiilor
2 ani – specialist 

1/1,5 ani - Top-Up

3,5 ani – licență

Începerea anului școlar 
23 august

Data înscrierii:
1 iunie

Cerințe pentru înscriere

Programe pentru obținerea titlului de specialist:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 puncte/IELTS 6.0 puncte

Situată în Kolding – unul dintre orașele industriale cu cea mai rapidă dezvoltare
din Danemarca, International Business Academy oferă studii universitare din anul
1991. Scopul său principal încă de la fondare a fost acela de a crea contacte și
schimburi de experiență cu universități din întreaga lume în domeniul afacerilor. 
International Business Academy este o instituție de învățământ care ține la
calitatea studiilor sale. Studenții, cadrele didactice și consilierii lucrează împreună
pentru a realiza obiectivul comun – asigurarea unei pregătiri teoretice excelente,
care să permită studenților îndeplinirea cu succes a proiectelor obligatorii ce le
sunt atribuite. Ei își pot pune în practică cunoștințele dobândite atât la nivel local,
cât și în cadrul proiectelor internaționale la care participă în mod constant. 

Cel mai apropiat aeroport
Bilund 

Limba de predare
engleză

International Business
Academy - IBA

Kolding, Danemarca

Taxe în euro:

Titlu specialist Fără taxă

International Sales and Marketing
Management Fără taxă

International Business (In partene-
riat cu universitatea Coventry, UK) 10000

International Business (In partene-
riat cu universitatea London South
Bank, UK)

7300

Master 12750

MBA Coventry 12750

Cazare 250 – 400/lună

Cheltuieli de întreținere 700 – 800/lună

Programe principale în limba engleză

Programe universitare
*International Bachelor in Business Management
(Programul se desfasoare in Danemarca, Belgia si Marea Britanie)

Titlu de specialist (AP Degree) 

Marketing Management 

Financial Management 

E-Design 

Top-Up 

International Sales and Marketing Management

Master

International Business (In parteneriat cu Universitatea London South Bank, UK)

Programe Postuniversitare

MBA (In parteneriat cu Universitatea Coventry, UK)

Executive MBA

Baze universitare

Kolding

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării

Informații despre înscriere:

Universitatea acordă sprijin în găsirea unui loc de cazare potrivit.

Cazare

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Informații generale

Studenţi:
3000 de studenţi în total
1000 studenti străini

Durata studiilor:
2 ani pentru obţinerea titlului de specialist

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
septembrie, februarie

Termene limită de înscriere:
Înscriere septembrie - 15 martie
Înscriere februarie - 15 octombrie

Cerințe pentru înscriere

>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL  iBT 80 / IELTS 6,0 

sau test in birourile Integral

Cazare

Colegiul nu dispune de campus propriu, însa toţi
studenţii admişi primesc sprijin în găsirea unui loc
de cazare potrivit: cămin în oraşul studenţesc, gaz-
dă particulară, hoteluri studenţeşti, etc.

Copenhaga este capitala Danemarcei - un oraş modern, dinamic şi sigur, situat pe
ţărmul Mării Baltice. Centrul universitar atrage peste 60000 de studenti, pe care îi
veţi întâlni în numeroasele cafenele, parcuri, centre sportive sau în parcul de pe
ţărm. Orasul dispune de o dezvoltată reţea de transport public - metrou, trenuri şi
autobuze, însa bicicleta rămâne cel mai popular, rapid şi ieftin mijloc de transport.

Campusuri universitare
Copenhaga

Aeroportul cel mai apropiat
Copenhaga – 10,6 km

Limba de predare
engleză

KEA Copenhagen 
School of design and business

Copenhaga, Danemarca

Taxe în euro:

Titlu specialist gratuit

Cheltuieli de intreţinere aprox. 750 Euro / lună

Titlu de specialist:
IT networks&electronics (SEPT, FEBR)
Computer Science (SEPT, FEBR)
Multimedia Design and Communication
(SEPT, FEBR)

Top-Up
Web Development
E-concept Development
Software Development

Programe universitare:
Economics and IT (SEPT, FEBR)
Architectural Technology and
Construction Management (SEPT, FEBR)
Design Technologist

Programe principale în limba engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Această instituţie de învatamânt oferă programe de orientare profesională de doi ani în limba dane-
ză şi engleză, cu scopul obţinerii unei diplome profesionale în afaceri, recunoscută de Ministerul da-
nez al Educaţiei. Diploma reprezintă echivalentul primilor 2 ani de licenţă, iar absolventii pot să se
angajeze sau să-şi continue studiile înca 1 an şi jumătate la universitate, pentru a obţine diploma de
licenţă.

Interacţiunea dintre profesori şi studenti stă la baza procesului de studiu. Pentru elaborarea proiec-
tului final, studentii primesc diverse “roluri”, iar profesorul este “partenerul slab” al grupei. El asigură
mijloacele tehnice necesare proiectului şi îndruma studentii să caute soluţii actuale şi originale.
Campusul  universitar KEA este la dispozitia studentilor non-stop şi oferă acces nelimitat la sălile de
calculatoare cu internet gratuit. Fiecare student nou are parte de o “introducere” în viaţa de student
a Copenhagăi de către colegii din anii mai mari.

Despre campusul universitar şi cursuri

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Designer, Branding and Marketing Manager, Retail Manager, Retail Designer.

Informații generale
Studenţi:
1100 de studenţi în total

Durata studiilor:
2 – 2,5 ani - nivel specialist
Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
August / Septembrie

Termen limită pentru înscriere:
Luna octombrie a anului anterior sau cel mai tărziu
cu 3 luni înainte de începerea anului şcolar.30
noiembrie pentru admiterea din luna februarie

Cerințe pentru înscriere

Programe nivel specialist

> Diplomă de bacalaureat

> TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6,5 puncte / CAE C 
sau Test prin Integral

> Portofoliu pentru specializările din domeniul mo-
dă/design

Limba Daneză

Studenţii pot opta pentru cursuri gratuite de limbă
daneză. Astfel îşi vor spori şansele pentru a se anga-
ja chiar şi pe durata studiilor.

Herning este un oraş danez de dimensiuni medii oferind o mare varietate de ac-
tivităţi culturale, concerte, expoziţii şi târguri. Cultura, natura şi spiritul antrepre-
norial sunt parte integrantă a vieţii de zi cu zi aici. Aici este capitala modei din
Danemarca. În Herning, oamenii nu doar vorbesc ci fac lucrurile sa se intample.
Teko este situat într-un decor unic, înconjurat de muzee de arta moderna, com-
panii de top si peisaje frumoase.

Campusuri universitare
Herning

Aeroportul cel mai apropiat
Copenhagen - 3 ore
Hamburg - 4 ore

Limba de predare
Engleză

Teko Design and Business

Herning, Danemarca

Taxe în euro:

Oportunităţile de carieră oferite de TEKO:

Teko încurajează elevii să beneficieze de oportunitatea de a studia un semestru la una din instituţiile
partenere din ţări precum: Germania, Finlanda, Ţările de Jos, sau Regatul Unit. Mai mult decât atât
studenţii Teko pot opta pentru experienţa de a lucra într-o companie din afara Danemarcei. Acest
lucru va permite interacţiunea cu diferite culturi organizaţionale precum şi noi stiluri de afaceri din
întreaga lume.

Oportunităţi internaţionale pentru studenţii Teko

Programe universitare: gratuit

Cazare 220 - 330 /  lună

Titlu de specialist:

International Fashion Design

International Pattern Design 

International Purchasing Management - Fashion 

International Branding & Marketing Management – Fashion & Furniture 

International Retail Design & Management – Fashion & Furniture

TOP-UP - continuare după AP Degree:

International Fashion Design

International Pattern Design 

International Purchasing Management - Fashion 

International Branding & Marketing Management – Fashion & Furniture

International Retail Design & Management – Fashion & Furniture

Entrepreneurship 

Programe principale

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Teko e cea mai mare academie de afaceri şi design din Danemarca. Aceasta se află într-o fostă fabri-
că de textile iar în prezent clădirea este precum o operă de artă arhitecturală. Peste 1100 de studenţi
studiază în prezent în domeniul modei şi al design-ului interior. Învăţământul în Teko se bazează pe
legătura strânsă între teorie şi artă, fapt care reprezintă o premiză excelentă pentru asigurarea unui
loc de muncă provocator după finalizarea studiilor. Academia are numeroase legături cu companii in-
ternaţionale care sunt în căutarea cadrelor calificate în domeniile din această industrie.

Teko face parte din VIA University College, centrul pentru studii de licenţă fiind în Central Jutland în
Danemarca. Toate programele sunt acreditate de Ministerul danez al Educaţiei. VIA University 
College are mai mult de 17.000 de studenţi în 7 campusuri.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

15 Februarie, 1 Martie. După aceste date testul de
limbă străină se desfăşoară la cerere.

Informaţii pentru aplicanţi

Test de limbă engleză la sediul Integral
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Colegiul SDE - Odense se numără printre cele mai mari universitaţi cu profil tehnologic din Dane-
marca, având peste 2000 de studenţi.

Obiectivul principal al academiei este aplicarea metodelor inovative în procesul de studiu, încercând
să combine calităţile individuale ale studentilor cu munca eficienţă în echipă.

Informații generale
Studenţi:
2000 de studenţi în total

400 studenţi din strainatate

Durata studiilor:
2 ani titlu specialist

3,5 ani studii universitare

Anul universitar:
2 semestre: septembrie - iunie

Începerea anului universitar
septembrie, februarie*

Termene limită de înscriere: 
15 martie; 15 octombrie*

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL  iBT 79-80/ IELTS 5.5 / CAE

Lillebaelt Academy este cea mai mare academie de afaceri din sudul Danemarcei,
oferind o bogată varietate de programe de studii în diverse domenii - afaceri, IT,
economie şi comerţ, turism.
Programele sunt oferite în Odense  - al treilea oraş ca mărime din Danemarca, pre-
cum şi în Vejle. Dintr-un târg provincial în secolul al XIX-lea, Vejle a devenit în pre-
zent unul din principalele centre industriale din sudul ţării.
Clădirea din Odense este amplasata în centrul orasului, cunoscut şi ca “Grădina ver-
de” a Danemarcei.

Aeroportul cel mai
apropiat
Odense

Limba de predare
Engleză

Lillebaelt Academy 
of Professional Higher Education

Odense, Vejle, Danemarca

Taxe în euro:

Programe principale în limba Engleză

Titlu de specialist:

Logistics Management

AP Graduate in IT Technology

AP Graduate in Production Technology

Multimedia Design & Communications

Marketing Management

Programe universitare:

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management

Export and Technology

Top-UP:

International Sales and Marketing Management

Product Development and Technology Integration

Web Development

Innovation and Entrepreneurship

Campusuri universitare
Vejle

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe universitare: gratuit

Cazare 250-400 / lună

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Aplicaţiile pentru cazare sunt intermediate printr-un site specializat. În plus universitatea are un de-
partment specializat pentru acest scop. Prima rezervare se recomandă să fe făcută în februarie şi
reînnoită lunar. Fiecare student care ajunge să fie ofertat pentru un loc de cazare poate primi până
la 3 variante, cu preţuri între 250 şi 400 de euro.

Cazare
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Ca organizație de învățământ regională, ZIBAT unește tradiția de secole cu cele mai bune practici actuale.
Programele de studiu, concepute în conformitate cu cerințele înalte ale mediului de afaceri, combină
metoda academică de predare cu cele mai moderne și interactive metode de învățare.

Dacă ați ales ZIBAT, puteţi să alegeți și unul dintre următoarele campusuri:

– Campusul din Koge se află la 40 de minute cu trenul de Copenhaga și oferă cursuri moderne și
atmosferă plăcută, îmbinând pregătirea teoretică și practică cu experiența lectorilor ce vin din companii
renumite.

– Campusul din Roskilde se află într-unul dintre cele mai vechi orașe din Danemarca, situat la doar 20 de
minute cu trenul de Copenhaga. Acesta oferă o bază materială modernă și un mediu educaţional
internațional – în prezent, în colegiu învață peste 500 de studenți străini.

– Campusul din Slagelse se află la vest de capitala Copenhaga, la aproximativ o oră de mers cu trenul. Is-
toria colegiului începe din anul 1866, fiind unul dintre cele mai vechi din Danemarca.

Informații generale
Studenți:
1800 studenți în total

Durata studiilor
2 ani

Structura anului școlar 
2 semestre

Începerea anului școlar 
februarie, septembrie

Data înscrierii:
15 martie pentru primul semestru

15 noiembrie pentru semestrul al 2-lea

Cerințe pentru înscriere

Programe pentru obținerea titlului de specialist:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 79 puncte/IELTS 6.0 puncte/CAE C

Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT) a fost fondat în anul 2008
după fuziunea a 9 colegii daneze independente și în prezent este a cincea
organizație de învățământ profesional ca mărime din Danemarca.

ZIBAT este o instituție școlară cu sferă de cuprindere regională, situată în zona
insulei Zealand, unde se află și capitala Copenhaga. Organizația deține 5 campusuri
internaționale, cele mai mari fiind amplasate în orașele Koge, Roskilde și Slagelse.

Cel mai apropiat aeroport
Copenhaga – 35 km.

Limba de predare
engleză

ZIBAT
Zealand Institute of 
Business and Technology

Danemarca

Taxe în euro:

Titlu specialist Fără taxă

Cazare 350 – 450/lună

Masă și bani de buzunar 300/lună

Programe cu predare în limba engleză pentru obținerea titlului de specialist, fără taxă

Campusul Roskilde

Marketing Management – 2 ani

Computer Science – 2 ani

Leisure Management - 3,5 ani

Top-up

International Sales and Marketing

Web Development

Campusul Slagelse

Multimedia Design & Communication                 

Computer Science

Campusul Koge

Service, Hospitality and Tourism Management

Multimedia Design&Communication

Baze universitare

Roskilde, Slagelse, Koge

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării

Informații despre înscriere:

Universitatea are propriile campusuri în trei oraşe cu diferite posibilităţi de cazare.

În Roskilde, care este cel mai mare oraş din apropierea capitalei Copenhaga, universitatea poate
oferi asistenţă contra unui deposit. Cei mai mulţi români însă prefer să-şi găsească locuinţă pe cont
propriu, pentru că este mai ieftin. Principalul avantaj al unei camere în campus este că acestea sunt
total echipate, ceea ce nu este cazul în cazarea privată. 

Studenţii din Slagelse se pot baza că vor avea acces în camerele total echipate din campus.

În Koge nu există un department special care să fie ghid pentru cazare, de aceea aceştia trebuie să
găsească singuri o locuinţă.

Cazare
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La numai 3 stații de metrou de centrul orașului se află Tehnical Education Copenhagen . TEC a fost
înființat în anul 1871 în Frederiksberg – printre cele mai verzi regiuni din Danemarca. Este poziționată
în apropierea orașului studențesc, în care trăiesc și învață 25 000 de studenți și oferă toate beneficiile
vieții de student într-un mediu modern și sigur.

Instituţia de învăţământ oferă programe cu orientare profesională cu o durată de 2 ani în limba daneză
şi engleză, diploma obţinută este recunoscută de Ministerul Învăţământului din Danemarca, aceasta
echivalând cu primii 2 ani a programelor universitare, studenţii având opţiunea  de a studia încă un an
şi jumatate într-o altă universitate pentru obţinerea diplomei de licenţă. TEC este activ în dezvoltarea
proiectelor internaţionale având parteneriate încheiate cu multe companii din Danemarca şi din stră-
inătate.

Informații generale
Studenţi:
4500 de studenţi în total

Durata studiilor:
Nivel specialist - 2 ani

An universitar:
2 semestre

Începutul anului universitar: 
septembrie 

Perioada înscrierilor:

Studii licenţă:
15 martie (Înscriere septembrie)

Cerințe pentru înscriere:

>  diploma de Bacalaureat
>  TOEFL iBT 80/IELTS 6.0

Cazare:

Colegiul nu dispune de locuinţe pentru studenţi.
Tuturor studenţilor li se oferă sprijin pentru găsirea
unei locuinţe potrivite: cămin în oraşul studenţilor,
locuinţă închiriată, hoteluri studenţeşti ş.a.

Copenhaga este capitala Danemarcei – un oraș modern, dinamic și sigur cu ieșire la
mare. Centrul universitar atrage peste 60 000 de studenți, care pot fi văzuți în multitudi-
nea de cafenele, parcuri, centre sportive sau pe faleză. Orașul dispune de o rețea de
transport modernă – metrou, trenuri și autobuze dar bicicleta rămâne cel mai popular,
rapid și ieftin mijloc de transport.

Technical Education 
Copenhagen (TEC)

Copenhaga – Frederiksberg, Danemarca

Taxe în euro

Nivel specialist - 2 ani:

Building and construction 

Construction and User Service

Media Production

Production and Development

Electricity, management and IT

Colaborarea între profesori şi studenţi este principiul de bază a procesului de studiu. În timpul ela-
borării proiectului final, studenţii primesc diferite „roluri”, iar profesorul este „partenerul de spar-
ring” al grupului şi asigură nu numai mediul tehnic necesar pentru proiect, dar şi încurajează
studenţii în căutarea unor soluţii moderne sau neconvenţionale. 
Campusul TEC este la dispoziţia studenţilor zi şi noapte, oferind acces nelimitat la sălile de internet
gratuit, iar fiecărui nou student îi este oferit un curs de „integrare” în viaţa de student din Copenha-
ga din partea studenţilor din anii superiori.

Programe principale în limba engleză

Campusul şi programele de studiu

Nivel specialist fără taxe

Cheltuieli cu cazare şi masă aprox. 750/lună

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Campusuri universitare
Frederiksberg

Aeroportul cel mai apropiat
Copenhaga – 10 km. 

Limba de predare
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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UNIVERSITĂŢI DIN NORVEGIA
incluse în Proiectul World Education

UNIVERSITĂŢI DIN SUEDIA
incluse în Proiectul World Education
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Jonkoping University oferă în special cursuri cu orientare practică în sfera antreprenoriatului și afacerilor.
Programele de studiu sunt concepute în parteneriat cu companiile locale. Universitatea are parteneriate
atât cu firme suedeze mici, cât și cu firme ca IKEA, Volvo, Scania, Tetra Pack, Ericsson etc., unde studenții
de la JIBS au posibilitatea de a vedea aplicabilitatea cunoștințelor acumulate în procesul de studiu.

În plus, universitatea dispune de 9 centre de cercetare în ddomeniile: Economie, Drept, Ştiinţe Politice,
Administrarea Afacerilor, precum și de un Parc Științific, unde studenții își pot pune în practică o mare
parte din idei. Acest lucru explică de ce unul din zece studenți de la Jonkoping University își
administrează propria companie încă din timpul facultății, precum și faptul că universitatea se află pe
locul al doilea în Suedia în ceea ce privește reușita profesională a absolvenților săi.

Fondată în anul 1994, Jonkoping University este prima universitate din Scandinavia care
a oferit programe de studiu în limba engleză. În prezent, aici învață 2100 de studenți,
din care mai mult de 700 vin din străinătate. De asemenea, 30% dintre profesori sunt
din străinătate.

Programe universitare

International Economics and Policy

International Management

International Marketing

Programe de master

Economics, Trade and Policy

International Financial Analysis

International Marketing

Managing in a Global Context

Managing Information Systems and Innovation

International Logistics and Supply Chain Management

Strategic Entrepreneurship

Information Engineering and Management

Production Development and Management

Product Development and Materials Engineering

Industrial Design

Universitatea se ocupă de găsirea unui loc de cazare potrivit, precum şi de primirea studenţilor noi.

INTEGRAL este reprezentantul oficial al universităţii şi puteţi depune documentele la sediul central,
utilizând GRATUIT pachetul complet de servicii „Înscriere la universitate”

Programe principale în limba Engleză

Cazare

Informaţii generale

Studenţi:
670 studenţi din strainatate
2000 studenţi în total

Durata studiilor:
programe universitare: 3 ani
master: 12 – 15 luni

Structura anului şcolar:
23 august

Data înscrierii:
15 Apr.

Cerinţe pentru înscriere

Programe universitare:

> Diplomă de bacalaureat

> TOEFL iBT 90 puncte/IELTS 6.5 puncte

Programe de master:

> Diplomă de licenţă

> TOEFL iBT 90 puncte/IELTS 6.5 puncte

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informaţii despre înscriere:

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Taxe în euro

Programe universitare/de master Fără taxă

Cheltuieli 700 – 800 / lună

Cazare 250 - 400

Baze universitare
Jonkoping, Suedia

Cel mai apropiat aeroport
Jonkoping

Limba de predare
engleză

Jönköping University

Jonkoping, Suedia
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Programe principale

BI Norwegian School of Management este a doua şcoală ca mărime din Norvegia şi are una dintre
cele mai mari şcoli de afaceri din Europa. Unul din punctele forte ale universităţii este puternica acti-
vitate de cercetare ştiinţifică în domeniul noilor tehnologii. Universitatea deţine un campus ultramo-
dern, amplasat în centrul orasului Oslo, unde învata peste 7000 de studenţi. Aceştia învata şi sunt
cazaţi în campusul universitar construit în stilul inovativ al arhitecturii scandinave.

Informații generale

Studenţi: 900 de studenţi din străinătate

9500 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 ani Programe universitare

2 ani Programe de master

2 ani MBA

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
ianuarie, august, septembrie

Perioada înscrierilor:
15 aprilie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  Diploma de bacalaureat

>  TO EFL iBT 80 puncte/ IELTS 6.0

Programe de master:

>  Diploma de licenţă 

>  2 ani de experienţă profesională

>  GMAT 550-600

>  TO EFL iBT 80/ IELTS 6.0

Norvegia este o ţară cu un standard de viaţă ridicat şi oferă studenţilor o mare
diversitate de cursuri flexibile şi de calitate. Universităţile norvegiene încurajează
candidarea studenţilor din întreaga lume. Campusurile universitare sunt dotate
excelent, profesorii sunt deschişi şi întotdeauna receptivi la nevoile studenţilor.
Pe lângă pregătirea educaţională de calitate, studenţii pot experimenta nume-
roasele provocări pe care Norvegia le oferă.
“Aurora boreală”, soarele, fiordurile, munţii, practicarea schiului, aerul proaspăt
sunt doar o mică parte din plăcerile norvegiene care încânta simţurile.

Campusuri universitare
Oslo

Aeroportul cel mai apropiat
Oslo - 40 min

Limba de predare
engleză, norvegiana

BI Norwegian School 
of Management

Oslo, Norvegia

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare (1 an): 8400 / an

Programe universitare (2 an): 8900 / an

Programe de master: (MSc) 9 950 / an

Executive Master în administrarea
energeticii 27 000 / program

Exe cu ti ve MBA 43 000 / program

Executive MBA în finanţe, transport
naval şi zonele offshore 53 400 / program

Executive MBA în administrarea
energeticii 53 000 / program

Cazare 5 700 / an

Masă 3 600 / an

Transport 500 / an

Programe universitare:

Bachelor of Business Administration

Bachelor of Shipping Management*

Programe de master:

MSc in Business and Economics

MSc in Financial Economics

MSc in Strategic Marketing Management

MSc in Innovation and Entrepreneurship

MSc in Political Economy

MSc in Leadership and Organisational Psychology

MSc in International Management

Master of Professional Accountancy

MBA

Executive MBA - Shipping, Offshore & Finance

Executive MBA in Energy

Executive MBA

Executive Master in Energy Management

BI-Fudan MBA Programme

BI-FTU Executive MBA programme

Master of Management Programmes

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe noi

Universitatea este lider în elaborarea soluţiilor de costumizare pentru organizatiile din sfera afacerilor private, pre-
cum şi a flotei marine. Programele de studii sunt elaborate în funcţie de specificul firmei şi instruiesc personalul în
luarea de decizii privind o noua structurare, o noua situatie a firmei, un produs nou sau intrarea firmei pe pieţe
noi. Instruirea este organizată prin corespondenţă, cursantii urmând cursurile “la distanţă”. Elaborarea programei
se face împreuna cu firma contractată, iar la procesul schimbului de idei participă în mod activ funcţionarii, condu-
cerea firmei şi personalul didactic al universităţii. Programele individuale de studiu sunt deschise cursanţilor ex-
terni, constituind o premisă în schimbul de experienţă şi de cunoştinţe între firme. Un exemplu de astfel de
program este Innovation Management, elaborat împreuna cu firma WW Group în 2006.  Până acum, peste 80 de
functionari ai firmei au urmat acest curs. 

Burse de studiu (pentru mai multe informaţii, contactaţi INTEGRAL)

Universitatea acordă diferite burse pentru rezultate generale excelente la învăţătură. Termenul limită pen-
tru aplicaţii este 15 martie 2012.
- Bursa este in valoare totala de 7800 Euro şi acoperă o treime din taxa de şcolarizare pentru fiecare an de studiu.

- Bursa  A. Wilhelmsen Foundation – acordată pentru 2 studenţi în fiecare an şi se ridică la 19,300 Euro / an

- * Bursa pentru specializarea Bachelor of Shipping Management – se acordă candidaţilor cu rezultate deosebite şi
acoperă

100% din taxa de şcolarizare pentru primul an şi 50% pentru al doilea şi al treilea an de studiu. O condiţie obliga-
torie pentru student este să îşi menţină statutul de student foarte bun în timpul studiilor.

Burse de studiu pentru masteranzi.
- Începând cu anul 2012 Universitatea acordă o nouă bursa pentru candidații de top (ECTS - A sau echivalent), ca-
re acoperă taxele de şcolarizare pentru un ciclu complet de 2 ani. Suplimentar pot fi obţinute şi burse pentru stu-
denţii internaţionali, care să acopere costurile de trai.

- Bursa A. Wilhelmsen Foundation - o bursă de doi ani, care acoperă toate costurile de şcolarizare şi o mare parte
din costurile de şedere.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Universitatea acordă diferite burse pentru rezultate
generale excelente la învăţătură. Termenul limită
pentru aplicaţii este 15 martie 2012.

Burse



OLANDA 
Ceea ce pentru majoritatea oamenilor reprezintă o provocare, pentru olandezi este o
soluţie.

În timp ce alte ţări discută modul de punere în
practică a Convenţiei de la Bologna, Olanda  este
prima care  deschide porţile universităţilor sale pen-
tru studenţii străini, prin introducerea de programe
în limba engleză. Guvernul investeşte masiv în învă-
ţământul superior, prin urmare campusurile noi ale
universităţilor din Olanda se numără printre capodo-
perele arhitecturii contemporane - cu încăperi ce
beneficiază din plin de lumina naturală, zone pentru
petrecerea timpului liber confortabile şi primitoare,
precum şi săli dotate cu aparatură modernă.. Olanda
se numără printre ţările preferate de studenţii ro-
mâni şi ocupă locul al doilea în Europa. Dupa Marea
Britanie, Olanda este o ţară unde bicicletele sunt mai
numeroase decât oamenii, iar 50000 din locuitorii săi
sunt studenţi străini. Acest lucru nu este de mirare,
olandezii fiind obişnuiţi cu oameni de diferite naţio-
nalităţi  iar majoritatea dintre ei vorbesc fluent limba
engleză. Studenţii noi se adaptează repede şi se simt
imediat ca între prieteni.

Universităţile din Olanda sunt de două tipuri: teo-
retice şi de ştiinţe aplicate. Universităţile de Ştiinţe
Aplicate au o orientare practică, punând accent pe
pregătirea profesională a studenţilor în diferite do-
menii ale economiei şi afacerilor. Programul de stu-
dii universitare are durata de 4 ani, incluzând şi un
an de practică. După absolvire, studenţii îşi găsesc
cu uşurinţă un loc de muncă, având deja experienţă
în domeniul ales. În universităţile teoretice, cerceta-
rea ştiinţifică face parte din programa fiecărui stu-
dent. Studiile universitare au durata de 3 ani, iar cele
de master de 2 ani. 
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În Europa, universitatea este situată printre primele trei in clasament, cu o cercetare concentrată pe
domeniile: Ecologie, Ştiinţe Spaţiale, Chimie şi Astronomie. Alte grupuri de cercetare lucrează în dome-
niile nanotehnologiilor, biologie moleculară, medicină, neurologie, sociologie, filozofie, teologie, arhi-
tectură şi artă. Printre absolvenţii universităţii se numără un laureat al premiului Nobel, prima femeie
profesor din Olanda, primul cosmonaut din Olanda şi primul preşedinte al Băncii Centrale Europene.

Aşezat în partea de nord a ţării, Groningen este un oraş studenţesc ideal, sigur şi
plin de viaţă, ce oferă multe evenimente sociale şi culturale. Înfiinţată în anul 1614,
Universitatea Groningen este a doua instituţie de învăţământ ca și vechime din
Olanda. Universitatea are o reputaţie internaţională foarte bună, fiind considerată
o universitate de elită în Europa, orientată spre cercetare şi predare academică cu
abordare modernă, focusată pe studenţi. Studenţii internaţionali evaluează această
universitate drept cea mai primitoare din Olanda. 

Campusuri universitare
Groningen

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam – 2 ore

Limba de predare
Engleză

University of Groningen

Groningen, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare 1800 - 1850 / an

Programe masterat 1800 - 1850 / an

Cazare 350 – 400 / lună

Mâncare 250 – 350 / lună

Bani de buzunar 200 – 300 / lună

Programe universitare: 
American studies
Applied Mathematics
Artificial Inteligence
Astronomy
Chemistry
Chemical Engineering
Computing Science
Econometrics and Operations
Research
Economics and Business Eco-
nomics
English Language and Culture
Industrial Engineering & Mgmt.
Intl. Business
Intl. and European Law
Intl. Relations and Intl. Organi-
zation
Mathematics
Medicine, profile Global Health
Physics
Applied Physics
Psychology

Programe masterat: 
Behavioural and Cognitive Neu-
rosciences 
Biology
Biomedical Engineering
Biomedical Sciences
Clinical and Psychosocial Epi-
demiology 
Ecology and Evolution 
Human Movement Sciences
Marine Biology
Medical and Pharmaceutical
Drug Innovation 
Medical Pharmaceutical Sciences
Molecular Biology and Biotech-
nology 
Sport Sciences

Criminal Law and Criminology
European Law
Intl. and Comparative Private Law
Intl. Economics and Business Law
Intl. Law and the Law of Intl. Or-
ganizations
Spatial Sciences:
Development Planning and Infra-
structure Mgmt.
Envir. and Infrastructure Planning
Population Studies
Regional Studies 
American Studies
Applied Linguistics - Teaching
English as a Foreign Language
Arts, Culture and Media
Art History and Archaeology 
Classical, Medieval and Renais-
sance Studies 
English Literature and Culture
European Integration
Global Governance
Information Science
Intl. Political Economy
Intl. Relations and Intl. Organiza-
tion
Intl. Security
Journalism
Language and Cognition 
Literary and Cultural Studies 
Modern History and Intl. Rela-
tions 
Multilingualism
Origins of Abrahamic Religions
Philosophy 
Religion, Conflict and Globaliza-
tion
Religion and Culture 
Religion and the Public domain
Theoretical and Descriptive Lin-
guistics

Writing, Editing and Mediating
Artificial Intelligence
Behavioral and Social Sciences 
Human-Machine Communication
Pedagogic: Communication and
Congenital Deafblindness
Psychology
Business Administration:

> Change Mgmt.
> Organizational & Mgmt. Control
> Small Business & Entrepreneur-

ship
> Strategic Innovation Mgmt.

Econometrics, Operations Re-
search and Actuarial Studies
Economics
Economics and Business 
Finance
Human Resource Mgmt.
Intl. Business and Mgmt.
Intl. Economics and Business
Intl. Financial Mgmt.
Marketing
Supply Chain Mgmt.
Technology and Operations
Mgmt.
Applied Mathematics
Applied Physics
Artificial Intelligence
Astronomy
Chemical Engineering
Chemistry
Computing Science
Energy and Envir. Sciences
Human-Machine Communication
Industrial Engineering and Mgmt.
Mathematics
Nanoscience 
Physics

Programe principale în limba Engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:
2300 de studenţi din străinătate
25100 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 ani: studii universitare
1-2 ani: masterat

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar:
Septembrie

Perioada înscrierilor:
Studii universitare: 15 Martie (1 Iulie)
Studii de Master: 1 Iunie
MBA: 15 Septembrie - 1 Iunie

Programe universitare: 

> Diplomă de bacalaureat

> TEOFL iBT 92 puncte / IELTS 6,5 până la 7.0 puncte
CAE / CPE

Programe de master:

>  Diplomă de studii universitare (domeniu similar)

>  TOEFL iBT 92 puncte / IELTS 7.0 / CAE / CPE

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Groningen este un oraş relativ mic, astfel că posibili-
tăţile de cazare sunt la preţuri rezonabile. Agenţiile
oferă trei tipuri de cazare - dormitoare, apartamente
sau case. Cel mai adesea, studenţii aleg o cameră pri-
vată şi impart bucătăria, baia şi toaleta. Preţurile va-
riază, pornind de la 260 euro până la 500 euro pe
lună.

Cazare
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Programe principale (în limba engleză)

În Universitatea din Maastricht sunt aplicate metode inovatoare în procesul de educaţie. Urmat de mai
multe universități europene, această a fost prima care a aplicat metodele de instruire practica prin analiză
studiilor de caz reale, accentul fiind pus pe lucrul în echipă. O altă caracteristică a universităţii este per-
spectiva globală - aici fiecare proiect dezvoltat are o direcție internaţională, programul de instruire este
extrem de flexibil, iar studenţii reprezintă peste 70 de naţionalităţi de pretutindeni. 

Informaţii generale

Studenţi :
40% studenţii din străinătate

13 000 de studenţi în total 

Durata studiilor:
3 ani - programe universitare 

1 an - programe de masterat

Anul universitar:
2 semestre: Septembrie - Februarie

Începutul anului universitar: 
Programe universitare de licenţă - septembrie 

Programe de master - septembrie

Perioada înscrierilor:
1 Aprilie pt. Sept. sem.

Studii de Master: 1 Aprilie - 1 Iulie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare 
> Diplomă de Bacalaureat

> TOEFL iBT 80 de puncte / IELTS 6,0 / CAE-B / CPE-C

Programe de master
> Diplomă de studii universitare (domeniu similar)

> TOEFL IBT de la 80/83 puncte/IELTS 6,0/6,5 puncte/

CPE A, B, C/ CAE A, B

> GRE peste 4.0 (scriere analitică)

> GMAT (in funcţie de specializare)

Campusuri universitare 
Maastricht

Aeroportul cel mai apropiat
Bruxelles 
Koln 
Amsterdam

Limba de predare 
Engleză

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare de licenţă
Econometrics and Operations Research 
Economics and Business Economics 
European Public Health 
European Studies 
International Business 
Knowledge Engineering
Arts and Culure
European Law
Liberal Arts & Sciences
Maastricht Science College

Programe de master
Advanced Master in Intellectual Property Law and
Knowledge Management 
Advanced Master in International and European
Economic Law
Affective Neuroscience 
Analysing Europe 
Artificial Intelligence 
Business Research 
Cardiovascular Biology and Medicine Research Mas-
ter 
Cultures of Arts, Science and Technology Research
Master 
Econometrics and Operations Research 
Economic and Financial Research 
European Law School 
European Public Affairs 
European Public Health 
European Studies 
Euro Studies on Society, Science and Technology 
Financial Economics 

Forensic Psychology 
Forensics, Criminology and Law 
Global Health 
Global Supply Chain Management and Change 
Globalisation and Law 
Health Food Innovation Management 
Health Professions Education 
Infonomics 
International Business 
International Economic Studies 
International Executive Master of Finance and Con-
trol 
International Laws 
Management of Learning 
Media Culture 
Molecular Life Sciences 
Operations Research 
Physical Activity and Health 
Psychology 
Public Health 
Public Health for Professionals 
Public Policy and Human Development, 1 specialisa-
tion in Behavioural & Political Sciences 
Public Policy and Human Development, 5 specialisa-
tions in Business & Economics 
Research Master European Studies 
Research Master in Cognitive and Clinical Neuro-
science 
Research Master in Health Sciences 
Research Master in Nutrition and Metabolism: fun-
damental and clinical aspects 
Tax Law
MBA - Master of Business Administration

Programe universitare 1800 - 1850 / an

Programe de master 1800 - 1850 / an 

Cazare şi costuri de trai 700 / lună 

Materiale didactice 800 / an

Maastricht University

Maastricht, Olanda

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Maastricht este unul dintre cele mai vechi oraşe din Europa, populat odinioară de
celţi şi centru cultural în perioada Evului Mediu, în prezent este Centrul Administra-
tiv şi Economic al provinciei Limburg. Aici îşi au sediile un număr mare de companii
internaţionale, cum ar fi Daimler Chrysler, Vodafone, Hewlett-Packard şi altele.
Maastricht este un oraș care atrage mii de turiști si are numeroase obiective istorice,
carnavaluri de iarnă şi târguri. Aici se află, de asemenea, cea mai nouă Universitate
din Olanda, care doar în doar câţiva ani a devenit destinaţia preferată pentru peste
13 mii de studenţi din întreaga lume. 

Universitatea Maastricht oferă diferite cursuri de scurtă durată în domeniile afaceri, drept, sănătate
şi de formare lingvistică cu o durata între 3 zile și 6 luni. Programele universitare de licenţă oferite
de Maastricht University pot fi accesate de către stundenţii români doar dacă au minim un an de
studiu în sistemul de invătământ universitar. 

Alte programe

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pentru cei mai buni studenţi, universitatea ofe-
ră o bursă în valoare de 3% din taxele de stu-
dii. 

Burse
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Programe principale în limba engleză

Prin acorduri bilaterale între universitate şi ING, se efectuează schimbul continuu de studenți și pro-
fesori. Tilburg University e situat în orașul Tilburg – al șaselea oraș ca mărime din Olanda și unul
dintre cele mai importante centre educaționale din țară.Orasul este de asemenea o destinație
turistică, cu viața culturală intensă și condiții atractive pentru distracție și recreere.

Tilburg University se află în fruntea listei în Europa pentru cercetare în economie, conform European
Economic Association, ocupând locul al treilea pentru cercetare în afaceri și a fost votată cea mai
bună universitate din Olanda pentru programele de drept european şi internaţional.

Informaţii generale

studenți:

2 000 de studenți străini

Durata studiilor:

Studii universitare –  3 ani

Studii de master – 1 an

Începutul anului şcolar:

Septembrie/februarie

Data limita de aplicare 

*programe de studii universitare de licență - 1 iulie

*Business Administration  - 15 mai

*programe de masterat - 15 aprilie

Cerinţe pentru înscriere
Studii universitare:
>  Diplomă de Bacalaureat 
>  80 de puncte TOEFL iBT / IELTS 6.5 (min. 5.5 in

toate categoriile de testare)/ CAE

Studii de master:
>  Diploma de licență într-un domeniu asemănător
>  TOEFL IBT 90 puncte / IELTS 6,5 (medie de 6,0

în toate categoriile de testare) / CPE
>  GRE sau GMAT pentru profil economic

În fiecare an se oferă 50 de burse universitare
studenți lor internaționali înscriși la programe de
Master (analiza se face pe baza mediilor obţinute)

Tilburg University este cunoscută pentru reputaţia sa ca una dintre universitățile
fruntaşe.
Fondată în 1927, Tilburg University se bazează pe ani de experiență și tradiție,
încurajând şi pregătind studenţii pentru cerințele profesionale ale lumii mod-
erne. Universitatea dispunde de contracte cu mai mult de 100 de universități din
străinătate printre care Universitatea Cornell, Universitatea din Barcelona, Uni-
versitatea din Glasgow, National University of Singapore. 

Tilburg University

Tilburg, Olanda 

Taxe în EUR

Burse 

Programe de licență 1800 - 1850 / an

Programe de master (MSc) 1800 - 1850 / an

Cazare, hrană, cărți, asigurări 800 / luna

Programe universitare
Econometrics and Operations Research
Economics
Global Law
International Business Administration
Liberal Arts and Sciences

Programe de master
MSc Accounting
MSc Econometrics and Mathematical Economics
MSc Economics
MSc Economics and Finance of Aging
MSc Finance
MSc Information Management
MSc International Business Taxation /
Track International Business Tax Economics
MSc International Management
MSc Marketing Management
MSc Marketing Research
MSc Operations Research and Management Sci-
ence
MSc Quantitative Finance and Actuarial Science
MSc Strategic Management
MSc Supply Chain Management
Research Master in Business
Research Master in Economics
LLM International and European Public Law
LLM International Business Law
LLM International Business Taxation / Track Inter-

national
Business Tax Law
LLM Law and Technology
LLM European and International Taxation (Ad-
vanced
master)
LLM Research Master in Law
MSc Research in Public Administration and Organi-
zational
Science
MSc Victimology and Criminal Justice
MSc Leisure Studies
MSc Organisation Studies
MSc Human Resource Studies
MSc in Social Psychology

> Track Social Psychology
> Track Economical Psychology
> Track Work and Organisational Psychology

MSc in Sociology
Research Master Social and Behavioural Sciences
MA European Urban Cultures (UK accredited)
International Master in Social Policy Analysis
MA in Communication and Information Sciences
MA in Management of Cultural Diversity
Research Master in Language and Communication
Research Master in Philosophy
Research Master in Theology

Campusuri universitare
Tilburg

Aeroportul cel mai apropiat
Eindhoven

Limba de predare
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Informații generale

Studenţi:

30 % de studenţi din străinătate

6770 de studenţi în total

Durata studiilor:

2 ani - Programe de master:

4 ani - doctorat PhD

Anul universitar:

6 perioade: septembrie - februarie

Începerea anului universitar:

septembrie, ianuarie (pentru unele specializări)

Termenul limită de înscriere:

1 iulie pt. Sept. start

1 decembrie pt. Febr. start

Cerințe pentru înscriere

Programe de master:

> Diplomă de licenţă într-un domeniu corespun-
zător cu media min. 70% din cea maximă

> TO EFL iBT 80-92 puncte / IELTS 6.5 / CAE (B-C) 
FCE A-B / CPE B-C

PhD

>  diplomă de master în domeniul corespunzător

>  TO EFL iBT 92-3 puncte / IELTS 6.5 puncte / CAE

Campusuri universitare
Wageningen

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam - 1½ ore

Limba de predare
Engleză

Wa ge nin gen Uni ver si ty
Universitatea Wageningen: 
pentru calitatea vieţii!

Wageningen, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe de master: 1800 - 1850 / an

PhD variază

Cazare 250-350 / lună

Bani de buzunar 250-350 / lună

Manuale 450 /an

Programe PhD

* Pentru aceste specializări nu se percepe taxă de scolarizare.
Programele sunt elaborate în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Copen-
haga. Prin urmare, absolvenţii primesc diplomă dublă de la două din cele mai prestigioase universi-
tăţi europene în sfera tehnologiilor alimentare. Cursurile se desfăşoară în Wageningen şi
Copenhaga. Calificarea obţinută este cea de masterand în domeniile Tehnologiei Alimentaţiei la
Universitatea din Copenhaga şi Alimentaţie şi Sănătate sau Tehnologia Alimentaţiei la Universitatea
din Wageningen.

În fiecare an absolvă aprox. 220 de studenti. Programele de studiu sunt din domeniile ştiinţelor natura-
le, protecţiei mediului înconjurător, culturii agricole, zootehniei, calitatăţii alimentelor şi sunt oferite în
şapte facultăţi diferite.
Cazare

Studenţii sunt cazaţi în campusuri în apropierea universităţii dar ei pot locui de asemenea în Ede, oraşul
învecinat. Distanţa pînă la Ede este de aproximativ 8 km iar cel mai popular mijloc de transport este bi-
clicleta. Preţul mediu de închiriere este de aproximativ 380 € / lună şi include costuri precum cele de
electricitate şi apă. Studenţii împart bucătăria şi baia pe etaj. 

Wageningen University este una din principalele universităţi internaţionale ce oferă pro-
grame în sfera alimentaţiei sănătoase şi a administrării resurselor naturale. Aceasta îsi pro-
pune să îmbunătăţească calitatea vieţii, concentrând studiile pe trei teme de bază:
“Sănătate şi mod de viaţă“, “Alimentaţie şi producţie alimentară“, “Mediu vital“. Universita-
tea oferă un spectru larg de specializări în domeniile: climă, energie, apă, mediu înconju-
rător, alimentaţie, sănătate, spaţii verzi şi animale. Aceste domenii sunt analizate din
perspective diferite (economie, management, cercetare, elaborare de produse, tehnologii
şi parteneriat internaţional).

Conform Times Higher Education, Wageningen University este în topul primelor 150 universităţi din
lume, fapt ce garantează un standard de calitate internaţional.. Se acordă o atenţie deosebită pro-
blemelor globale actuale care preocupă din ce în ce mai mult guvernele şi mediul afacerilor. Se ofe-
ră peste 30 de programe de master, studenţii având posibilitatea să aleagă între diversele
specializări, conform propriilor interese. Stagiul din anul al 2-lea este o componentă obligatorie a
instruirii şi se poate desfăşura în companii olandeze sau internaţionale precum Danone, Shell şi
Nestle. 85% dintre studenţi îşi găsesc un loc de muncă în max. 3 luni de la absolvire în diverse com-
panii, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, în firme de consultanţă, universităţi şi in-
stituţii medicale.

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe principale

Programe de master:

Society & Economics

Applied Communication Science 

Development and Rural Innova-
tion

Health and Society (Specialisa-
tion)

International Development
Studies

Management, Economics and
Consumer Studies

Technology & Nutrition

Bioinformatics

Biosystems Engineering

Biotechnology

Food Quality Management

Food Safety

Food Technology

Molecular Life Sciences

Nutrition and Health

Sensory Science (Specialisation) 

Environment & Landscape

Climate Studies

Earth and Environment

Environmental Sciences

Forest and Nature Conservation

Geographical Information Man-
agement and Applications

Geo-information Science

International Land and Water

Management

Landscape Architecture and
Planning

Leisure, Tourism and Environ-
ment

Urban Environmental Manage-
ment

Biology, Plants & Animals

Animal Sciences

Aquaculture and Marine Re-
source Management

Biology

Organic Agriculture

Plant Biotechnology

Plant Sciences

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Universitatea acordă burse în valoare de 18 000 Euro
pentru programul de master în domeniul biotehno-
logiilor cu specializare în tehnologii navale. Bursa
acoperă taxa de şcolarizare pentru cei doi ani de stu-
diu, toate cheltuielile de cazare, masă, manuale, bani
de buzunar. Se acordă în două tranşe egale de 9000
de Euro la începutul fiecărui an şi se oferă studenţilor
fără a necesita rambursarea.

Burse
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Informații generale

Studenţi:

4000 de studenţi în total

Durata studiilor:

4  ani Programe universitare:

1 an Programe de master:

Durata anului universitar:

4 semestre

Începerea anului universitar:

Programe universitare: septembrie

Programe de master: octombrie

Termenul limită de înscriere:

15 august

Universitatea de Ştiinţe Aplicate Van Hall Larenstein (VHL) este o universitate
unică. Materiile de studiu sunt axate pe mediul natural şi înconjurător, sănătatea
oamenilor şi a animalelor şi pe antreprenoriat. Din combinaţia acestor sfere de
competenţă rezultă programe universitare şi de master speciale, care sunt o
reală provocare şi ale căror specializări sunt identice în lumea întreagă! Toate
programele oferă posibilitatea de a face practică în străinătate. În plus, studenţii
beneficiază şi de o calificare postuniversitară şi de consultanţă pe plan naţional
şi internaţional. Van Hall este nu numai o universitate, ci şi o comunitate ştiinţi-
fică în soluţionarea problemelor sociale şi economice, având campusuri în trei
oraşe - Leeuwarden, Wageningen şi Velp.

Campusuri universitare
Wageningen, 
Leeuwarden, Velp

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam - 1 oră

Limba de predare
Engleză

Van Hall Larenstein 
University of Applied Sciences

Wageningen, Leeuwarden, Velp
Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare: 1800 - 1850 / an

Programe de master: 9175 / an

Cursuri certificate 8875 / an

Cazare 260 - 330 /  lună

Bani de buzunar 250 - 350 /  lună

Programe universitare:

Animal Husbandry

> Applied Animal Science

> Equine Business and Economics

> Equine, Leisure and Sports

> International Livestock Management

International Business and Management Studies

> IBMS Food and Agribusiness Management

> IBMS Business-to-Business Management

> IBMS Retail and Small Business Management

Agribusiness and Business Administration

(Leeuwarden)

> Food and Agribusiness Management

Agribusiness and Business Administration (Wa-

geningen) 

> Horticulture and Marketing  

> International Agribusiness and Trade

Food Technology

> Food Innovation Management

Agri Systems Management

> Fair Trade Management

Rural Innovation

> Regional Development and Innovation

Programe de master:

Agricultural Production 

Chain Management

> Horticulture Chains

> Livestock Chains

Management of Development

> Rural Development and Communication

> Rural Development and Food Security

> Rural Development and Gender

> Rural Development and HIV/AIDS

Coastal Zone Management
Agri Systems Management
Rural Innovation
Environment
Land and Water Management
Forestry and Nature Management
Animal Husbandry

Animal Management
Agribusiness and Business Administration
(Leeuwarden)

Agribusiness and Business Administration (Wa-
geningen)

Food Technology

Programe principale în limba engleză

Programe de transfer (curs patra)

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 / CAE – C / 
FCE – A, B

Programe de master:

>  Diplomă de licenţă într-o specializare asemănă-
toare

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte / CAE – C,
FCE - A

>  min. 2 ani stagiu (recomandabil)

Cerințe pentru înscriere

Coastal Zone Management
Environment

Animal Management
Agribusiness and Business Administration
(Leeuwarden)

Programe de sertificat (1 an)

Studenţii universităţii sunt cazaţi în aceeaşi clădire cu cei ai universităţii Wageningen (atât studenţii
de Licenţă cât şi cei de Master).

Cazare
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Cel mai popular program de master al academiei Wetsus, „Water Technology” a luat naştere prin
îmbinarea expertizelor de cel mai înalt grad a trei universităţi de renume din Olanda: Wageningen
University, University of Twente şi Groningen University. Programul are loc în Leeuwarden în nor-
dul Olandei, la Wetsus Academy. Obiectivele principale ale academiei constau în dezvoltarea şi
modelarea a cât mai multor procese (micro)biologice, fizie, chimice şi elecromecanice ale apei. În
plus, întrega perioadă de studii se bazează şi pe multidisciplinaritatea biothenologiei, ingineriei
chimice şi tehnologiilor de separare. Studenţii sunt de regulă provocaţi să analizeze studii de caz
bazate pe cercetări reale din domeniu, astfel pregătindu-se pentru ceea ce ar putea întampina ca
viitori profesionişti. De asemenea, studenţii operează întru-un mediu inspiraţional dat de un pro-
gram de cercetare de nivel mondial ce are loc la ”Technological Top Institute for Water technolo-
gy”, în Wetsus.

Informații generale
Studenți:
13 de studenţi din străinătate

15 studenţi în total

Durata studiilor
2 ani

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului școlar 
septembrie

Data limită de aplicare: 1 mai

Perioada înscrierilor: pe tot parcursul anului

Opţiuni de cazare:

Prin intermediul universităţii în colaborare cu o
agenţie imobiliară

Cerințe pentru înscriere

>  Diplomă de Licenţă în domeniu relevant/fişă
matricolă în cazul în care înca nu aţi finalizat
studiile

>  TOEFL iBT – 90 puncte / IELTS – 6,5 puncte

>  Media generală de absolvire a universităţii de
peste 7.

Leeuwarden este un oraş din Ţările de Jos, capitală a provinciei olandeze Frizia.
Din cei peste 97.000 de locuitori, aproximativ 17.000 sunt studenţi, mulţi cu
provenienţă internaţională. Oraşul a devenit o zonă cheie de dezvoltare a
tehnologiilor de purificare şi tratare a apei, având sprijinul direct al companiei
naţionale Vitens, lider mondial ce asigură cea mai curată apă potabilă din lume.

Wetsus Academy

Leeuwarden, Olanda

Taxe în euro: 2013/2014

Programe de master

Water Technology

Programe principale

Programe de master 1800 - 1850 / an

Cazare 350 / lună

Wetsus a demarat un program de burse pentru a stimula studenţii talentați să intre în programul de
master „Water Technology”. Bursele vor anticipa cheltuielile de taxă de școlarizare, cazare și / sau
cheltuielile de trai. Aceste burse sunt plătite de companii, asociate cu Wetsus ca şi colaboratori în
proiectele academiei.

Burse

Watsus Academy oferă cazare în case închiriate în care pot locui mai mulţi studenţi. Camerele sunt
complet utilate, baia, bucătăria şi camera de zi fiind comune.

Cazare

Cel mai apropiat aeroport
Amsterdam – 1,5 ore 

Limba de predare
engleză

Baze universitare
Leeuwarden

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de ad-
mitere prin Integral.

Informații despre înscriere:

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Ca și specialist în diferitele domenii pe care le oferă universitatea, fiecare student în parte nu este
doar bine pregătit pe plan academic dar are dezvoltată și o viziune critică asupra problemelor
curente și de viitor. Cursurile susținute sunt bazate pe cazuri reale, fapt care îi ajută pe studenți 
să-și dezvolte aptitudinile de lucru în echipă dar și de cercetare individuală.

Stenden University pune la dizpoziția studentilor o bază academică excelentă și oferă suport pentru
studenții străini. Fiecarui student i se pune la dispoziție un consilier academic chiar din prima zi de
studiu. Acești consilieri academici îi ajută pe studenți pe tot parcursul anilor de studiu. Stenden Uni-
versity oferă în campus o largă varietate de servicii: cantină, cafenea, spații de relaxare, salon de
coafor, centru pentru locuri de muncă, bancă, servicii bibliotecare și internet.

Stenden University este o universitate modernă cu campusuri în Olanda (Leeu-
warden şi Emmen), Katar, Africa de Sud și Tailanda, Bali. Universitatea are ca
scop pregătirea de manageri cu atribuții de lider și un comportament adecvat
într-o lume multiculturală care tinde spre schimbare.
Leeuwarden este capitala provinciei nordice Friesland. În ultimii ani Leeuwarden
a fost ales de două ori Orașul studenţesc al anului în Olanda. Emmen este capi-
tala provinciei Drenten. Este situat aproape de granița cu Germania și la doar
două ore distanță de Amsterdam.

Campusuri universitare
Leeuwarden, Emmen, 
Assen, Meppel

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam – 2 ore

Limba de predare
Engleză, Olandeză

Stenden University 
of Applied Sciences

Leeuwarden, Emmen, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare 1800 - 1850 /  an

Programe masterat 9750 /  an

Manuale 865 /  an

Cazare + depozit 300 - 400 / lună

Alte cheltuieli 750 /  an

Bani de buzunar 250 - 350 / lună

Programe universitare (campus Leeuwarden):
International Business & Languages

International Business and Management Studies

International Hotel Management

IT

International Logistics Management

International Tourism Management

Media & Entertainment Management

Applied Business Administration

Leisure Management

Programe universitare (campus Emmen):
International Business & Languages 

International Information and Communication
Management 

International Logistics Management 

Programe masterat:
International Leisure and Tourism Studies:

International Service Management:

> Hospitality service management

> Retail service management

> Higher education service management

Event Management - съвместно с London Metro-
politan University

Sertificate
English Language Cource (18 or 36 weeks)

Programele de stagiu sunt incluse în toate programele universitare. Acestea sunt parte integrantă
din procesul educaţional şi sunt obligatorii. Se desfăşoară în timpul ultimului an de studiu.
Multe companii în parteneriat cu universitatea oferă studenților oportunitatea să acumuleze o
experiență deosebită de muncă, în timpul anilor de studiu. Programul Grand Tour este valabil pen-
tru specializarea Management hotelier.

Stagii

Agenţiile din Leeuwarden oferă camere în campusuri sau apartamente. Preţurile variază în funcţie de
locaţie, mărime şi tip de mobilier ales. Pentru studenţii din primul an sunt disponibile contracte de
cazare pe termen de 6 luni după care, aceştia îşi pot găsi singuri tipul de cazare dorit. 

Cazare

Programe principale în limba engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Stenden este începutul carierei dumneavoastră internaționale!

Studenți:

2500 de studenţi din străinătate

11 000 de studenţi în total

Durata studiilor:

2 - 4 ani: studii universitare

1 an: studii master

Anul universitar:
2 semestre (Sept. - Febr.)

Începerea anului universitar:

Septembrie / Februarie

Pt. International Hospitality Management - Sept.,

Noemvrie, Febr., April

Perioada înscrierilor: 

17  Ianuarie pt. Sem. de vara

15 Aug. pt. Sem. de iarna 

Programe universitare: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL iBT 79 puncte / IELTS 6,0 puncte / CAE / 
studierea lb. engleze pe perioada liceului

Programe masterat:

>  min 22 ani

>  Diplomă universitară sau experienţă profesională

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Conform NVAO (The Dutch - Flemish Accrediation Organization) Hanze University Groningen oferă cel
mai bun program de afaceri şi management internaţional (IBMS) din Olanda. Universitatea oferă 70
de programe în domeniile: Economie, Tehnologii, Sănătate, Activităţi Sociale, Arte Frumoase şi Muzică.
Stilul de învăţământ extrem de modern permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe în situaţii reale.
Învăţământul virtual din universitate permite interacţiunea dintre studenţi, colegi şi profesori.

Groningen este unul dintre cele mai vechi oraşe din Olanda, având o istorie bogată,
tradiţie şi cultură. Oraşul este recunoscut ca cel mai sigur oraş studenţesc cu o struc-
tură urbanistică dinamică şi un cadru natural deosebit. Universitatea Hanze se nu-
mără printre cele mai mari instituţii de învăţământ din Olanda. Studenţii au la
dispoziţie o multitudine de dotări – centru media, mijloace digitale de comunicare şi
multimedia, studiouri muzicale, centre de divertisment şi de activităţi sportive.

Campusuri universitare
Groningen

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam – 2 ore

Limba de predare
Engleză, Olandeză şi Germană

Han ze Gro nin gen
Uni ver si ty of 
Applied Sciences

Groningen, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Anul III de studiu, are prevăzut în program: un semestru de study abroad într-o instituţie de învăţă-
mânt parteneră din afara Olandei, şi un semestru de internship - în Olanda, sau în străinătate.

Stagii

Programe universitare 1800 - 1850 / an

Programe masterat:

MBA - management şi afaceri internaţio-
nale

11 750/program

MBA 13 700/program

Master in Internat. Communication 9 800/program

Curs de limbă engleză 3800 / 15 săptămâni 

Manuale 800 / an

Bani de buzunar 300-350 / lună

Cazare 300 - 400 / lună

Programe universitare, predare în limba engleză:
Advanced Sensor Applications
Academy Minerva, School of Fine Art and Design
International Facility Management
Communication
International Business and Management Studies
Physiotherapy

Prince Claus Conservatoire
Classical Music 
Jazz 

Programe universitare, predare în limba germana:
Internationale Betriebswirtschaft German taught
programme (BW)

Programe de transfer (3 şi 4 an):
School of Architecture

International Construction Management
International Civil Engineering
Management

Programe de master, predare în limba engleză:
International Communication
MBA in International Business and
Management (MBA in IB&M)
MBA
Fine Arts Interactive
Media and Environments

Fine Arts Painting
Fine Arts Scenography
Music
Administration
Part-time Master of Business

Programe principale 

Studenți:
2000 de studenţi din străinătate
20 000 de studenţi în total

Durata studiilor:
4 ani: studii universitare
1 an: studii master

Anul universitar: Septembrie / Februarie

Începerea anului universitar:
Studii universitare - Februarie / Septembrie      
Master - Septembrie

Termenul limită pentru înscriere:
1 August pentru admiterea din Septembrie            
1 Ianuarie pentru admiterea din Februarie

Programe universitare: 

> min 18 ani

> Diplomă de bacalaureat

> TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,5 / CAE / studierea
lb. engleze pe perioada liceului

Programe masterat: 

> min 22 ani

>  Diplomă de studii univ. în domeniul respectiv

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,5 puncte / CAE

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Aceste programe sunt potrivite pentru stundenţii care au studiat 3 ani în România într-un domeniu
similar şi care doresc să obţină o diplomă de licenţă absolvind o universitate olandeză sau pur şi
simplu îşi doresc o schimbare de direcţie în viitorul lor educaţional. Există posibilitate de cursuri de
pregătire pentru limbă străină a studenţilor care aplică pentru programe de Licenţă şi Master.

Programe de transfer

în funcţie de domeniul de Design sau Artă ales, programul include o serie de exerciţii practice
menite să ajute studentul să îndeplinească cerinţele necesare pentru admiterea la un program de
Licenţă.

An pregătitor pentru Artă şi Design 

În al treilea an de studiu, studenţii pot petrece un semestru într-o instituţie parteneră universităţii,
din afara Olandei. 

Programe de schimb

Agenţiile oferă trei tipuri de cazare – dormitoare, apartamente sau case. Cel mai adesea, studenţii
aleg o cameră privată şi impart bucătăria, baia şi toaleta. Preţurile variază, pornind de la 260 euro
până la 500 euro pe lună.

Cazare
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Programe principale în limbă engleză

The Hague University este un reprezentant de elită al instituţiilor de învăţământ cu orientare pro-
fesională. Universitatea dispune de un campus impresionant şi de o dotare tehnologică modernă
deosebite. Universitatea are cadre didactice şi studenţi din peste 100 de ţări. Predarea se realizea-
ză în grupuri mici, scopul fiind acordarea unei atenţii personale deosebite din partea profesorilor.
Programele de studii dau posibilitatea efectuării unui transfer, timp de un semestru, la o universi-
tate parteneră dintr-o altă ţară. Partea practică a fiecărui program presupune ca studenţii să pe-
treacă o anumită perioadă, pe parcursul studiilor lor, în companii care desfăşoară o activitate reală.

Haga este capitala politică a Olandei precum şi locul unde se află reşedinţa fa-
miliei regale. Oraşul adăposteşte numeroase culturi şi naţionalităţi şi îmbină
perfect beneficiile şi posibilităţile pe care le asigură un oraş mare cu spiritul
unui oraş mic. Aici se află Curtea Penală Internaţională, Tribunalul Militar sau
Europol, iar oraşul mai este cunoscut şi ca Oraşul Internaţional al Păcii, Justiţiei
şi Securităţii. Haga este un centru de afaceri, multe companii internaţionale
avându-şi sediile sociale chiar aici.

Campusuri universitare
Haga

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam - 35-40 min.

Limba de predare
Engleză, Olandeză

The Ha gue Uni ver si ty 
of Applied Sciences

Haga, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare 1800 - 1850 /  an

Programe masterat:

Management în comunicaţii inter-
naţionale

15 000 /  programe

Drept şi politică europeană 9000 /  programe

Contabilitate şi control 16000 /  programe

MBA 17200 /  programe

Master - comunicare 16500 /  programe

Cazare 400 - 500 / lună

Bani de buzunar 250 - 350 / lună

Asigurare 455 /  an

Manuale 800 /  an

Programe universitare:
European Studies

Industrial Design Engineering

International Business and Management Studies

International Communication Management

International Financial Management and Control

International & European Law

International Public Management

Process & Food Technology

Safety and Security Management Studies

Programe masterat: 
Master in Accounting and Control (MAAC)

Master of Business Administration (MBA)

Master in European Law & Policy (MAELP)

Master in International Communication Manage-
ment (MICM)

Pre-MBA:  

Acest program de 6 săptamâni reprezintă o parte a programului MBA şi are ca scop ridicarea nivelu-
lui de cunoaştere a limbii engleze, dar şi pregătirea candidaţilor pentru a lucra în grupe, specific stu-
diilor cuprinse în programul MBA.

Alte programe:

Datorită orientării practice, stagiile reprezintă un element obligatoriu al programului de studii uni-
versitare. Programele de master prevăd posibilitatea plăţilor în rate.

Stagii

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:

3000 de studenţi din străinătate

19000 de studenţi în total

Durata studiilor:

3 - 4 ani: studii universitare

1 an: studii master

1 an: MBA 

Anul universitar:

2 semestre

Începerea anului universitar:

Septembrie

Perioada înscrierilor:

1 April

Programe universitare: 

>  Vârstă - 18 ani

>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte sau 
studierea limbii engleze în liceu / CAE / CPE C

Programe cu transfer:

>  Vârstă - min. 18 ani

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte / CAE

Programe masterat:

>  Vârstă - min. 22 ani

>  Diplomă universitară sau stagiu efectuat într-un do-
meniu corespunzător

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte / CAE C / CPE C

Cerințe pentru înscriere

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Informaţii generale

Fiind unul dintre cele mai mari oraşe din Olanda, Haga oferă numeroase tipuri de cazare – case tip
hostel şi apartamente. Preţul lunar de închiriere este mai ridicat decât la majoritatea celorlalte uni-
versităţi dar sunt disponibile de asemenea si opţiuni de cazare cuprinse între 300 – 350 lire pe lu-
nă. De obicei, studenţii din primul an aleg serviciile de cazare oferite de agenţiile partenere
universităţii, urmând ca ulterior să îşi găsească singuri cazarea dorită.

Cazare
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Universitatea a acordat o atenţie deosebită faptului că studenţii ar trebui să petreacă o parte a studii-
lor în străinătate. Toţi studiază o a două limbă străină - olandeză, germană, franceză sau spaniolă. Pre-
zenţa lectorilor străini şi legăturile cu mai multe companii internaţionale şi instituţii de învăţământ din
întreaga lume contribuie la reputaţia internaţională a programelor de studiu. HAH University are în-
cheiate parteneriate cu 70 de universităţi din întreaga lume, printre care se numără University of Win-
dsor (Canada), Kingston University (Marea Britanie), University of Sunderland (Marea Britanie),
University of Wisconsin (SUA). Pentru adaptarea rapidă a studenţilor străini contribuie şi programul va-
riat de activitati extraşcolare - petreceri, întâlniri tematice, excursii de weekend în oraşele vecine şi alte-
le. În paralel, Universitatea îi ajută pe studenţi să-şi dezvolte spiritul de afaceri, să dobândească abilităţi
practice şi organizatorice, prin muncă în Student Management Association (SMA). Asociaţia organizea-
ză şi întâlniri între facultăţile universităţilor, întâlniri cu lectori-invitaţi, ateliere de lucru, zile tematice.
Pentru toate acestea studenţii caută sponsori, idei noi şi în final le pun în practică. 

HAN - Arnhem Business School este Facultatea de Afaceri din cadrul Universităţii Han şi
este printre cele mai bune 10 instituţii de învăţământ cu orientare profesională din
Olanda. Situată in orasul Arnhem,la  numai o ora de mers cu trenul din capitala Amster-
dam, ABS dispune de o bibliotecă extinsă, calculatoare moderne, librarie proprie, sală cu
300 de locuri şi săli de conferinţe pentru desfăşurarea orelor de curs, care sunt dotate
excelent. Procesul de predare este foarte intensiv, clasele sunt mici, fapt care permite
contactul personal nu numai între studenţi, dar şi între studenţi şi profesori.. 

Arnhem Business School HAN
University of Applied Sciences

Arnhem, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare:

Automotive Engineering

Business Management Studies

Communication

Finance and Control

International Business and Management Studies

Life Sciences

Logistics Management (Economics)

Programe universitare (Top-Up):

International Logistics

Programe de master:

Automotive Systems

Control Systems Engineering

Information Systems Design

International Business

Molecular Life Sciences

Programe principale

Programe universitare 1800 - 1850 / an 
Programe de master

Învăţământ la distanţă 11 300

Învăţământ regulat 10 500

Cazare 300-350 euro / lună

Bani de buzunar 250-350 euro / lună

Manuale 700 de euro / an

Asigurări 450 de euro / an

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Campusuri universitare
Arnhem

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam – 90 min.

Limba de predare
Engleză

Informații generale
Studenţi:
23 000 de studenţi în total
3 600 de studenţi internaţionali

Durata studiilor:
4 ani programe universitare
2.5 - 3 ani programe de distance learning
1-2 ani programe de master

An universitar:
2 semestre: septembrie-februarie

Perioada de înscrieri: 
Septembrie / Februarie 

Termen limită pentru înscriere: 
pentru admiterea din luna septembrie- 1 iunie
pentru admiterea din luna februarie - 1 decembrie 
pentru programul de master - 30 iunie 

Cerințe pentru înscriere:
Programe universitare
> min. 18 ani
> Diploma de Bacalaureat
> TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0

Programe de master
> min. 22 ani
> Diplomă de studii universitare în domeniul res-

pectiv
> TOEFL iBT 100 /IELTS 7 
> Experinţă profesională de minim 1 an, în anumite

cazuri

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Campurile puse la dispoziţie de universitate au un cost de aproximativ 350 € pe lună. Clădirile sunt
situate în imediata vecinătate a şcolilor, aspect foarte convenabil pentru studenţi. Preţul include de
regulă costurile de electricitate şi apă. 

Cazare

Programul are o durată de 18 luni şi se adresează studenţilor care au studiat 2 ani într-un domeniu
similar (Logistică, Transport) sau trei ani în sfera economică. După finalizarea acestui program, stu-
denţii pot obţine o diplomă de Master în Logistică Europeană, Transport şi Achiziţii. Programul de
Master de 1 an este oferit în colaborare cu Universităţile Molde College din Norvegia şi Westmin-
ster din Anglia.

Program Top-up în Logistica Internaţională 
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Programe principale în limba engleză

Programe principale în limba germană

Numele universităţii Fontys provine de la cuvântul latin “Fons” care înseamna “sursă”. Fontys îsi pro-
pune să fie o sursă inepuizabilă de cunoaştere, inspiraţie, dezvoltare şi inovaţie pentru studenţii săi.
Personalul didactic numără aprox. 4 000 de persoane. Ei instruiesc peste 38 000 de studenti şi oferă
consultanţă la peste 15 000 de functionari din companii şi organizatii internaţionale.

Programele universitare şi de master se predau în diferitele campusuri ale universităţii -  în total 22,
concentrate cu precădere în sudul Olandei. Cele mai mari campusuri ale Fontys sunt în Eindhoven,
Tilburg, Venlo şi Sittard, iar cele mai mici - în Amsterdam, Rotterdam, Hertogenbosch şi Roermond.

Universitatea de Ştiinţe Aplicate Fontys a fost înfiintata în anul 1992 prin asocierea
a 5 instituţii de învatamânt superior din sudul Olandei. Ca rezultat al acestei aso-
cieri, Fontys este în prezent cea mai mare instituţie de învatamânt superior din ţa-
ră. Aceasta dispune de 40 de campusuri universitare în diferite oraşe şi oferă peste
120 de programe universitare şi 17 programe de master în domeniul tehnologiilor
informaţionale, economiei, ştiinţelor sociale, educaţiei şi sănătăţii publice.

Campusuri universitare
Eindhoven
Tilburg
Venlo

Limba de predare
Engleză

Fontys University 
of Applied Sciences

Eindhoven, Olanda

  Programe universitare:
Eindhoven

Electrical & Electronic Engineering
> Electrical & Electronic Engineering/Telecommuni-

cations 
> Mechatronics/Robotics 
> Business Engineering 
ICT
> ICT & Software Engineering 
> ICT & Business 
> ICT & Technology 
Health Care
> Physiotherapy, English Stream 
Economics 
> International Business and Management Studies

Tilburg
Academy for Circus and Performance Art
Dance 
International Event, Music and Entertainment Stud-
ies

Venlo
International Business Economics
International Business and Management Studies 
International Marketing 
Food & Flower Management

  Programe de master: 
Master of Science (MSC) in Information Systems 
Master of Science (MSC) International Manage-
ment of Information Systems

Master of Science in Business and Management 
Master of Science in International Logistics / Inter-
national Supply Chain Management

Programe universitare

Venlo
Food & Flower Management
International Marketing (some parts are conducted
in English)
International Business Economics (some parts are
conducted in English)

Industrielles Produkt-Design (language mix Dutch-
German)
Maschinenbau (language mix Dutch-German)
Mechatronik
Logistik Management
Software Engineering
Wirtschaftsinformatik

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Informații generale

Studenţi:
2 000 de studenţi din străinătate
38 000 de studenţi în total

Durata studiilor:
4 ani Programe universitare:
1 an Programe de transfer
1 an Programe de master:

Durata anului universitar:
2 semestre: septembrie - februarie

Admitere:
septembrie - Febr.

Termenul limită de înscriere: 
1 mai

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT - 80 puncte / IELTS - 6.0 puncte / CAE /
sau studierea limbii engleze în şcoală

>  Vârsta - min.18 ani

Programe de transfer

>  Foaie matricolă pentru anul al 3-lea de studiu într-
o specializare similară

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 puncte / CAE

Programe de master:

>  Diploma de licenţă într-o specializare apropiată

>  Stagiu în specializarea aleasă

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte / CAE

>  Vârsta - min. 22 ani

Fontys oferă peste 130 de programe, elaborate în conformitate cu standardele internationale ale învatamântului uni-
versitar. În majoritatea cazurilor, candidaţii pentru programele de master trebuie să aibă experienţă profesională.

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare: 1800 - 1850 / an
Programe de master:

MSc International Management of 
Information Systems

8 900 / an

MSc in Business and Management 7 115 / an

MSc International Logistics & Supply Chain
Management

8 000 / an

Cazare, masă, cărţi, asigurări 800 / lună

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Chiria în oraş este de aproximativ 300 – 400 Euro pe lună, iar studenţii sunt cazaţi în campusuri cu
bucatării şi băi comune. Camerele sunt de obicei spaţioase şi mobilate complet, iar bucătăriile sunt
complet utilate.

Cazare
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Programe principale

Procesul de studiu în Saxion University este orientat spre studenţi, oferind învăţământ de calitate,
bazat pe practică profesională. Studiile sunt structurate astfel încât studenţii să dobândească cunoş-
tinţe practice, fiind responsabili în mod direct pentru progresul studiilor cu ajutorul planului de dez-
voltare individuală. Scopul universităţii este de a oferi un mediu şi o atmosferă internaţională,
potrivite pentru procesul de învăţare şi modul de viaţă al tinerilor.

Reprezintă cursuri cu o durată de la 3 la 6 luni, care prezintă cele mai noi realizări ştiinţifice şi teh-
nologice în specializările respective. La absolvirea cursurilor studenţii obţin un certificat recunoscut
internaţional:

Saxion University este reprezentantul instituţiilor de învăţământ cu orientare pro-
fesională. Universitatea este amplasată în partea de est a Olandei, având campu-
suri în trei oraşe. Programele internaţionale sunt în domeniile Afacerilor, Sănătăţii
şi Ştiinţelor Tehnice. Programele universitare şi cele de master sunt recunoscute
pretutindeni.

Campusuri universitare
Deventer, Enschede, Apeldoorn

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam – 90 min.

Saxion University 
of Applied Sciences

Deventer, Enschede, Apeldoorn
Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Cursuri de specialitate

Studenţii absolvenţi de anul doi-trei dintr-un domeniu apropiat se pot transfera în Saxion pentru a
termina studiile şi a dobândi diploma de licenţă de la universitatea olandeză. Astfel aceştia nu pri-
mesc numai un învăţământ competitiv, dar au şi posibilitatea de a cunoaşte noutăţile şi tendinţele
mondiale din specialitatea aleasă. 

Programe de transfer (1 an)

Programe universitare:

Art & Technology 

Electrical & Electronic Engineering 

Game Creation and Producing

Hotel Management 

Tourism Management

International Business & Management Studies 

International Finance & Accounting 

Physiotherapy

Textile Engeneering & Management

Game Technology and Producing

Academic Hospitality

Programe masterat:

Facility Management 

Real Estate Management 

Management 

Business Administration (MBA)

International Finance and Accounting

Art & Technology 

Business Engineering 

Civil Engineering 

Entrepreneurship 

Environmental Science 

Human Resource Management 

International Business & Law 

International Law

Leadership in Social work

Marketing 

Hotel Management 

Public Management & International Law 

Textile Engineering & Management 

Tourism Management 

Urban & Regional Planning 

Urban Design 

Environmental Impact Assessment 

Integral Water Management 

Sustainable International Business  

Programe universitare 1800 - 1850 / an

Fizioterapie – studii universitare 2871 / an

Programe de transfer (an final) 1800 - 1850 / program

Programe masterat 8900 / program

MBA, MA in Management 11 000 / an

Preparatory Year (an pregătitor) 7800 / an

Semestru pregătitor 4675 / semestru

Programul de pregătire rezumat 2900 / program

Manuale 800 / an

Cazare şi bani de buzunar 600 - 800 / lună

Limba de predare
Engleză, Olandeză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:

2 500 de studenţi din străinătate

22 000 de studenţi în total

Durata studiilor:
4 ani: studii universitare
1 an: programe de transfer
1 an: studii master

Anul universitar:
2 semestre: sept - febr.

Începerea anului universitar:
Septembrie, Febr.

Perioada înscrierilor: 
1 Maie

Programe universitare: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0 / CAE C / CPE C / studie-
rea lb. engleze pe perioada liceului

>  Vârstă - min. 18 ani

Programe de transfer:

>  Consultanță acad. din care să reiasă absolvirea
anului trei de studiu într-o spec. apropiată

>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6.0 / CAE C / CPE C /
studierea lb. engleze pe perioada liceului 

Programe masterat: 

>  Diplomă universitară (specializare în domeniu ase-
mănător)

>  Stagiu de specialitate

>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte / CAE C / CPE C

>  Vârstă - min. 22 ani

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programele de studiu oferite de universitatea Avans pun accent pe partea practică. Programele
universitare vizează în special domeniul afacerilor, iar cele de master – cel artistic. Cursurile sunt
ținute de profesori cu experiență dar și de lectori invitați. Programele oferite sunt cele mai bune
din ţară, iar universitatea își propune să se dezvolte în continuare, oferind programe noi. Compani-
ile cu care Avans are parteneriate sunt atât din Olanda, cât și din străinătate, fapt ce permite
studenților să efectueze stagii într-o țară străină. De asemenea, în anul trei de studiu, fiecare
student are posibilitatea sa meargă într-un schimb de experiență la una din universitățile
partenere.

Informații generale

Studenți
3000 de studenți din străinătate
24000 de studeți în total

Durata studiilor
programe universitare: 3 sau 4 ani
programe de master: 1 an
programe de schimb: 1 an
Structura anului școlar
2 semestre: septembrie – februarie

Începerea anului școlar: septembrie

Data de înscriere: 1 august

Condiții de înscriere

Programe universitare

>  Vârsta: 18 ani

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 puncte/IELTS 6.0 puncte/CAE

Programe de master

>  Vârsta: 22 ani

>  Diplomă de licență într-un domeniu asemănător

>  TOEFL iBT 90 puncte/IELTS 6,5 puncte/CAE

Universitatea Avans este situată în sudul Olandei, mai exact în Breda, un oraș de-
osebit de frumos. Localizarea sa permite accesul facil în țările învecinate:
Germania, Belgia, Franța și Luxemburg. Aeroportul internațional Eindhoven se
află la doar 40 de minute distanță, un avantaj în plus pentru studenții români.
Dispunând de două universități, Breda atrage anual mii de studenți din peste 60
de țări.

Avans Hogeschool, 
University of Applied 
Sciences

Breda, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare

Environmental Science for Sustainable Energy and
Technology

Finance and Control

International Business and Languages

International Business and Management Studies

International Business Studies (Major IBMS)

Asian Business Studies (Major IBMS)

Cross-cultural Management and Languages (Major
IBMS)

International Maintenance Management

Programe de transfer

Advanced Chemistry

Environmental Technology and Management

International Business and Languages Degree 

Medical Research and Biotechnology

Software Engineering

Town Planning

Programe de master

Interior Architechture

Animation

Fine Arts

Graphic Design

Photography

An pregătitor

International Business and Management Studies

Finance and Control

Environmental Science for Sustainable Energy and
Technology

Programe principale

Programe universitare 1800 - 1850 / an

Programe de master 1800 - 1850 /an

An pregătitor 7650

Programe scurte 2000 - 3000 / program.

Cazare în campus 300-500 / lună

Bani de buzunar 250-350 / lună

Manuale 800 / an

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea candidaturii până la
momentul plecării.

Informații despre înscriere:

Campusuri universitare
Breda, Tilburg

Cel mai apropiat aeroport
Breda, Eindhoven

Limba de predare
engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Universitatea oferă cazare în oraş prin intermediul unei agenţii partenere. Costul mediu de cazare
este de 300 – 400 Euro pe lună, variind în funcţie de locaţia, mărimea şi de cât de mobilată/utilată
este camera.

Cazare
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Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Numai cei care aplică prin Integral vor fi scutiţi de ta-
xa de inscriere în valoare de 82.50 euro

Informaţii pentru aplicanţi

Programe principale

Universitatea se deosebeşte prin metoda sa neobişnuită de studiu – studenţii îşi alcătuiesc şi admi-
nistrează singuri programul de studiu. Profesorii, care sunt specialişti în diferite domenii, nu au rolul
de profesori care îndrumă, ci sunt un exemplu pentru studenţi. Procesul educaţional este format
dintr-o serie de cursuri, activităţi pentru proiecte reale, călătorii şi stagii de studiu, scopul fiind sti-
mularea iniţiativei proprii. Astfel studenţii obţin o pregătire de excepţie pentru realizarea lor profe-
sională la nivel internaţional.

În partea de sud a Olandei, la 100 de km de Amsterdam şi de Bruxelles şi la 4
ore cu trenul de Paris, se află Breda. Oraşul are o populaţie de 170 000 de oa-
meni, dintre care 13 500 sunt studenţi. Prin obiectivele sale turistice şi viaţa cul-
turală bogată, oraşul a devenit un loc de atracţie pentru mii de studenţi şi un
centru minunat pentru viaţa de student. NHTV Breda University of Applied
Sciences are o puternică orientare internaţională, aici studiind peste 6500 de
studenţi din mai mult de 50 de ţări. 

Campusuri universitare
Breda
4 campusuri

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam – 80 min.

Limba de predare
Engleză, Olandeză

NHTV Breda University 
of Applied Sciences

Breda, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013 

Programe universitare:

International Real Estate and Facility Management
(Facility Management)

International Game Architecture and Design

International Media and Entertainment Manage-
ment

International Hotel Management

International Leisure Management

International Leisure Sciences (Scientific)

Tour Manager

Bachelor of Science Tourism (Scientific)

International Logistics and Economics (Manage-
ment)

International Logistics and Transport Management
(Engineering)

International Traffic Management (Engineering)

Programe masterat:

Master in European Tourism Management (MA)

Master in Imagineering

Master in Media Innovation

Master in Tourism Destination Management

Executive Master in Media Innovation

Executive Master in Imagineering

Programe de scurtă durată (1 an):

Tour Management

City Guiding

Programe universitare 1800 - 1850 /  an

Management Internaţional de 
media şi divertisment 2201 /  an

Programe masterat 8540 - 9995 /  an

Pre-master Academic 9060-12070 / program

Cazare 300 - 500  / an

Manuale 800 / an

Asigurare 450 / an

Bani de buzunar 250 - 300 / lună

Programe de scurtă durată (1 an) Solicitaţi detalii la Integral

Specializări profesionale 2650 / program

NHTV oferă posibilitatea de stagiu universitar de-a lungul unui semestru, în unele dintre universi-
tăţile partenere din Europa, Asia, Australia, America de Nord şi Africa.

Stagii

Universitatea rezervă  numărul de camere necesare prin intermediul agentiilor imobiliare. Înaintea
începerii anului universitar, biroul de cazare va contacta toţi studenţii pentru a confirma ce tip de
cazare doresc. Costurile variază între 260 Euro şi 450 Euro pe lună.

Cazare

Potrivit pentru studenţii cu o diplomă academică profesională de la o universitate de ştiinţe aplica-
te, permiţându-le obţinerea unei diplome universitare cu specializarea ”Strategic Business Manage-
ment and Marketing” şi diploma de Pre-Master. Permite accesul direct în programele de masterat
pentru management în Université Libre de Bruxelles, în Oxford Brookes University şi altele.

Pre-Master şi master academic

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:
800 de studenţi din străinătate (din peste 50 de ţări)
7000 de studenţi în total 

Durata studiilor:
4 ani: studii universitare
1 an: masterat

Anul universitar:
2 semestre: Septembrie / Februarie

Începerea anului universitar:
Septembrie

Perioada înscrierilor:
1 Maie, 1 Iunie pt. studii universitare

1 Iulie pt. programe de master

Programe universitare: 

>  min 18 ani

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 79 puncte / IELTS 6 puncte / CAE C / CPE C

Programe masterat 

>  min 22 ani

>  Diplomă universitară (specializare în domeniu ase-

mănător)

>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6  puncte / 

CAE C / CPE C

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale
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Toate programele de studii îndeplinesc standardele învatamântului profesional superior (HBO) din
Olanda. De asemenea, sunt autorizate de Ministerul Învăţământului şi recunoscute de universităţile
partenere. Planurile de învatamânt corespund standardului national pentru programe de studii
“HEAO”. Studenţii pot obţine diplomă dublă urmând cursurile câtorva dintre universităţile partenere
din Europa şi nu numai - Germania, Franţa, Marea Britanie, Mexic, Spania şi Suedia. Ca urmare, aproa-
pe o treime din studenţii străini ai institutului ce provin din Europa, SUA, Canada, Mexic, Africa, Austra-
lia şi Asia se reunesc în Amsterdam pentru a-şi desăvârşi studiile în afaceri internaţionale. 

Informații generale

Studenţi:

14 000  de studenţi din străinătate

40 000 de studenţi în total 

Durata studiilor:

Programe universitare: - 4 ani

Programe de master: - 1 sau 2 ani

Începerea anului universitar:

septembrie - februarie

Admitere:

programe universitare - septembrie / februarie

programe de master: - septembrie / februarie

Perioada înscrierilor:

programe universitare - 1 aprilie /1 august

programe de master: - 1 aprilie /1 august

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

> Vârsta - min.18 ani

> Diploma de bacalaureat

> TOEFL - 80 puncte / IELTS - 6.0 puncte / CAE

Programe de master:

> Vârsta - min. 22 ani

> Diploma de licenţă într-o specializare identică
sau asemănătoare

> TOEFL - 92 - 93 puncte / IELTS - 6.5 puncte / CAE
B, CPE C

> GMAT - 500 puncte

Înfiinţată în anul 1867, Facultatea de Economie şi Management este una dintre cele
mai mari în domeniu şi oferă una din cele mai calitative pregătiri din ţară. Progra-
mele de  studii sunt constituite pe două cicluri - licenţă şi masterat. Facultatea are
parteneriate cu reţele universitare din întreaga lume, studenţii având ocazia de a
obţine diplome cu dublă specializare. Ei sunt instruiţi în business standard şi supe-
rior de o echipă de profesionişti care împartasesc din experienta lor în domeniu.
Grupele sunt alcătuite dintr-un număr restrâns de studenţi, iar cursurile sunt axate
pe ultimele dinamici în afaceri.

Campusuri universitare
Amsterdam

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam

Limba de predare
Engleză

AMSTERDAM
University of Applied Sciences, 
International Business School

Amsterdam, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare:

International Business and Management Studies

International Business and Languages

International Financial Management

International Management

Trade Management Asia

Programe de master:

MBA

Programe principale

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe universitare 1800 - 1850

Master

Master MBA (full time) 16 500

Master MBA (part time) 9 125

cazare: 400 - 500 / lună

Programe de schimb pentru studenti: În anul al 3 -lea de studiu, studenţii pot petrece un semes-
tru la una din universităţile partenere din străinătate.

Alte programe

În capitala Olandei se găsesc cele mai ridicate chirii şi agenţiile includ în preţul cazării şi utilităţile lu-
nare, cum ar fi electricitate, apă şi gaz. Aplicaţiile pentru cazare se fac în avans şi studenţii îşi pot
alege tipul de acomodare pe care îl doresc.

Cazare

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Instruirea 

Programe principale (în limba engleză)

În Windesheim Honours College studenţii lucrează în grupuri mici şi au un contact apropiat cu
profe sorii lor. Aceştia analizeaza studii de caz reale, jocuri şi simulări de afaceri din domenii diferite.
Programele sunt create printr-o cooperare strânsă cu organizaţii de stat şi private. Aceste relaţii se
aplică de asemenea în organizarea programelor de stagii, care sunt obligatorii în cadrul procesului
de instruire. 
Diploma universitară astfel obţinută este Honours Degree, care este considerată superioară faţă de
diploma de licenţă obişnuită. 

Informaţii generale

Studenţi :
600 studenţi din străinătate

20 000 de studenţi în total 

Durata studiilor:
Studii universitare – 4 ani

Programe de transfer – 3 ani

Anul universitar:
2 semestre: Septembrie - Februarie

Admiterea noilor studenţi: Septembrie, Februarie

Perioada înscrierilor: 15 Aprilie, 15 Septembrie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:
>  18 ani
>  Diploma de Bacalaureat
>  TOEFL IBT 79 puncte / IELTS 6,0 puncte / CAE
>  Elevii absolvenţi ai programului de IB nu trebuie

să susţină testul de limbă engleză

Programe de transfer:
>  18 ani
>  Diploma de Bacalaureat
>  Un an de studii universitare finalizat într-un do-

meniu similar
>  TOEFL IBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte / CAE

Windesheim Honours College se află în Zwolle, capitala administrativă a regi unii
Overijssel. Campusul colegiului se află în partea istorică a oraşului. Windes heim
Honours College face parte din Windeshein University of Applied Scien ces, care
are o reputaţie excelentă datorită strategiei educaţionale inovatoare, dezvoltată
în strânsă colaborare cu Vrij University Amsterdam. 

Campusuri universitare 
Zwolle

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam – 1,5 ore

Limba de predare 
Engleză

Taxe în euro: 2012/2013

Instruirea include o specializare de bază şi una suplimentară, precum şi un curs de pregătire profe-
sională, care pune accent pe acumularea de cunoştinţe şi competenţe într-o profesie concretă. Stu-
denţii, absolvenţi Windesheim Honours College, sunt profesionişti cu orientare internaţională, spirit
antreprenorial, cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

În cadrul studiilor universitare studenţii au prevăzute în program două stagii, dintre care cel puţin
unul este în străinătate sau într-o companie internaţională. 

Stagii 

Studenţii care au studiat în România un an un program similar, pot fi transferaţi la universitate şi să
îşi continue educaţia, urmând ca în trei ani să îşi finalizeze studiile cu o diplomă de licenţă în dome-
niile menţionate mai sus.

Programe de transfer (3 ani)

Programe universitare (specializare de bază şi suplimentară) / Programe de transfer
Administrarea afacerilor cu specializare în: 

> Public Health (Septembrie/Februarie)

> Communication & Media (Septembrie/Februarie)

Programe prpfesionale (specializare de bază şi suplimentară)
Basic academic skills (desk research, writing, reading and presentation skills) 

Basic professional skills in English 
(improvisation, debate, business meetings, decision making, negotiations and team work) 

Project management 

A second foreign language 

Communication skills, including communicating in a multicultural environment 

Statistics and mathematics 

Research skills 

Business economics 

Strategic management and leadership 

Ethics 

Programe universitare 1800 - 1850 / an

Materiale de studiu 500 / program

Cazare 250 – 350 / lună

Bani de buzunar 250 – 350 / lună

Windesheim Honours College

Zwolle, Olanda

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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University of Applied Science Utrecht face parte dintre instituţiile de învăţământ cu orientare pro-
fesională. Având 30 000 de studenţi, universitatea este una dintre cele mai mari instituţii de învăţă-
mânt. Absolvirea acesteia este premiza unei realizări rapide sau a continuării studiilor în cadrul
programelor de master în orice universitate. Principalele domenii de studiu sunt: Economie şi
Management, Tehnologie şi Știinţele Naturii, Comunicaţii şi Jurnalism, Învăţământ, Sănătate, Drept
etc. Universitatea menţine legături strânse cu numeroase instituţii de învăţământ din multe ţări. Un
lucru tipic pentru programele internaţionale este că studiile se bazează pe îmbinarea teoriei cu
partea practică. Studiul se desfăşoară în grupuri mici de studenţi şi se acordă atenţie pentru fieca-
re student în mod individual. Programul include un semestru în străinătate pentru dobândirea
unei experienţe internaţionale, dar şi un stagiu de specialitate inclus în programul de studiu.

Programele de stagiu sunt incluse în toate programele universitare. Acestea sunt parte integrantă
din procesul educaţional şi sunt obligatorii. Se desfăşoară în timpul ultimului an de studiu.

Utrecht îmbină perfect o istorie bogată cu un prezent dinamic. Oraşul se află în
inima Olandei, la 30 de minute distanţă de Amsterdam şi este al patrulea ca mă-
rime, având 280 000 de locuitori. Cu cei peste 45 000 de studenţi, spiritul acade-
mic este prezent aici pretutindeni.

University of Applied Sciences
Utrecht 

Utrecht, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Stagii

Studenţii absolvenţi de anul doi-trei într-un domeniu apropiat se pot transfera în Saxion pentru a
termina studiile şi a dobândi diploma de licenţă de la universitatea olandeză. 

Programe de transfer (1 an)

Cursuri de vară:

Reprezintă programe de vară care sunt organizate pentru o perioadă de la 2 săptămâni până la 3
luni şi sunt în următoarele domenii: Cultură, Afaceri, Medicină, Drept, Știinţe cu Profil Uman.

Alte programe

Se desfăşoară în parteneriat cu instituţii de învăţământ din întreagă lume. Programele sunt de un
semestru, dar nu sunt obligatorii.

Programe de schimb

Toţi studenţii din primul an se pot folosi de serviciile oferite de către o agenţie imobiliară parteneră
cu universitatea, iar chiriile variază între 300 şi 500 de Euro pe luna. Multe din proprietăţi sunt mobi-
late, însă există şi posibilitatea de a opta pentru proprietăţi nemobilate.

Cazare

Programe universitare: 4 ani

International Communication & Media 

International Finance and Control 

International Marketing Management 

International Business & Management Studies 
(3 sau 4 ani)

International Business for Emerging Markets

Programe universitare de transfer (1 an) 

Civil and Building Engineering/Architecture

Programe de scurtă durată (1 an)

Europe in the World: Journalism Course 

European Culture & European Journalism 

Programe masterat: 

Master of Business Studies (MBS) in Innovation in
European Business 

Programe principale

Programe universitare 1800 - 1850 / an

Programe masterat:

(MBS) in Innovation in European
Business

8980 / program

Programe pregătire 11000 / an

Programe de scurtă durată 2000 - 3000 / program

Cazare în cămine 300-500 / lună

Bani de buzunar 250-350 / lună

Manuale 800 / an

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Campusuri universitare
Utrecht

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam – 30 min.

Limba de predare
Engleză, Olandeză

Studenți:

2000 de studenţi din străinătate

30000 de studenţi în total

Durata studiilor:

4 ani: programe universitare

1 an: studii master

1 an: programe de transfer

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: Septembrie

Perioada înscrierilor: 1 August

Programe universitare: 

>  Vârstă - min. 18 ani

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 puncte/ IELTS 6,0 sau test special
gratuit la sediul Integral

Programe de transfer:

>  Consultanță acad. din care să reiasă absolvirea
anului trei de studiu într-o spec. apropiată

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 puncte/ IELTS 6,0 sau test special
gratuit la sediul Integral

Programe masterat: 

>  Vârstă - min. 22 ani

>  Diplomă universitară în domeniul respectiv

>  TOEFL iBT 90 puncte/ IELTS 6,5

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale în limba engleză

Alte programe

HZ oferă programe în limba engleză mai rare, cum ar fi Chimie, Delta Management, Urbanism,
Managementul apelor. Universitatea are o orientare practică, iar procesul de studiu se desfăşoară în
grupuri mici şi profesorii au o experienţă bogată. Cei mai mulţi dintre profesori sunt oameni de
afaceri cu o experienţă reală în industrie.

Astfel, elevii au posibilitatea de a obţine o idee clară despre multe probleme şi decizii cu care se pot
confrunta în viitor. Un alt lucru care impresionează este preocuparea pentru mediul înconjurător. HZ
are o varietate de iniţiative şi programe pentru a utiliza mai puţine resurse şi a reduce poluarea.
Toate clădirile universitare sunt modern echipate şi la dispoziţia studenţilor sunt mai mult de 600 de
calculatoare. Locurile de cazare, aşa cum se obişnuieşte în Olandă, sunt oferite prin intermediul unei
agenţii, care se ocupă de studenţii internaţionali.

Universitatea are parteneriate cu universităţile de frunte din China în domeniul gospodăririi apelor şi
ecologiei, scopul fiind schimbul de experienţă, dar şi de studenţi şi cadre universitare.

Universitatea HZ oferă cursuri de pregătire de limba engleză pentru viitorii studenţi.

Dacă un student doreşte să înveţe la această universitate şi nu vorbeşte engleza la nivelul necesar,
se poate înscrie la oricare din cursurile oferite. Opţiunile sunt pentru cursuri de cinci sau de zece
luni. Cerinţele sunt ceva mai scăzute decât cele pentru admiterea directa la programul de licenţă, iar
după încheierea cursului fiecare elev susţine un examen pentru a demonstra creşterea nivelului de
cunoaştere a limbii engleze.

Cazare

Toţi studenţii se cazează în campusurile universităţii, situate în centrul oraşului. Camerele sunt com-
plet mobilate iar costurile de chirie pe lună sunt de aproximativ 300 €, cu toate cheltuielile de
întreţinere incluse. 

Informații generale

Studenți 
600  studenți din străinătate
4000 de studenţi în total 

Durata studiilor
4 ani – programe universitare

Începerea anului școlar:
Septembrie
Perioada înscrierilor:
15 iunie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare: 
>  Vârstă - min. 18 ani

>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL 80 / IELTS 6.0 / CAE

Programe Exchange:
>  Vârstă - min. 18 ani

>  TOEFL 80 / IELTS 6.0 / CAE

>  Studierea unei specializări similare în prezent

Situat la Marea Nordului şi foarte aproape de Belgia, Vlissingen, un oraş liniştit
cu o populaţie de aproximativ 50.000 de persoane atrage elevi din foarte multe
ţări. Distanta scurta până la unele dintre cele mai mari orașe din Europa este un
beneficiu în plus - Amsterdam (2 ore), Paris (4 ore), Bruxelles (1,30 ore) şi Londra
(4 ore). Oraşul este o destinaţie turistică populară în timpul verii. Plajă de nisip
oferă condiţii excelente pentru relaxare şi sporturi de apă.

Campusuri universitare
Vlissingen

Aeroportul cel mai apropiat
Amsterdam - 2 ore, 
Brussel - 1 oră și 30 minute
Eidhoven - 1 oră și 30 minute

Limba de predare 
Engleză

HZ 
University of Applied 
Sciences

Vlissingen, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare 1800 - 1850 / an

Cazare 350 / luni

Bani de buzunar 250-350 / luni

Asigurare 455 / an

Manuale 800 / an

Programe universitare

Chemistry

Civil Engineering

Delta Management

International Business & Management Studies

Vitality & Tourism Management

Water Management

Programe Exchange

Commercial Engineering

Communications

Consumer Product Design

International business and Management Studies

International Logistics

Mechatronics

Water Management

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Rotterdam Business School a fost înfiinţată în 1990. Iniţial s-a numit International School of Economics

Rotterdam şi în prezent aparţine de Rotterdam University of Applied Sciences, oferind programe

universitare, de masterat şi speciale. Bazându-se pe noţiuni ca „independenţă” şi „responsabilitate” şi îm-

binând teoria cu practica, cursurile oferite de RBS fac din studenţi nişte adevăraţi profesionişti în afaceri.

Diversitatea celor peste 40 de specializări şi culturi îmbogăţesc programele academice ale RBS.

Rotterdam Business School se află în al doilea oraş ca populaţie din Olanda şi
cel mai mare port din Europa. Oraşul a fost fondat în anul 1238 şi este gazda
câtorva mari festivaluri – Carnavalul de vară, Parada Dance, Rotterdam 666,
Festivalul de muzică pop Metropolis. În Rotterdam se mai desfăşoară şi
Festivalul internaţional de film din ianuarie, Festivalul de poezie din iunie şi
Festivalul de jazz al Mării Nordului.

Rotterdam 
Business School

Rotterdam, Olanda

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare

International Business and Management Studies
(IBMS), in English 

International Business and Languages (IBL), in
Dutch (English components) 

Asian Trade Management (TMA), in Dutch (English
components)

Programe de master

Master in Consultancy and Entrepreneurship

Master in Finance and Accounting

Master in Logistics Management

MBA (part-time)

Accelerated IBMS – este varianta accelerată a programului IBMS, cu o durată de 18 – 24 luni, în loc
de 4 ani în mod obişnuit. Programul este recomandat studenţilor din anul doi sau trei, cu spe-
cializarea in afaceri.

Pre-Accelerated – program de pregătire pentru admiterea la programul Accelerated IBMS. Durata
lui este de 6 sau 12 luni, în funcţie de nivelul de cunoaştere a limbii engleze.

Pre-IBMS – program de pregătire pentru admiterea la programul IBMS, recomandat studenţilor a
căror calificare sau nivel de limba engleză nu sunt suficiente pentru admiterea directă. Durata lui
este de 12 luni (începere în septembrie) sau 6 luni (începere în februarie).

Pre-Master – recomandat studenţilor care nu îndeplinesc criteriile de admitere directă la pro-
gramele de masterat. Are durata de 6 sau 12 luni (pentru candidaţii a căror diplomă de licenţă nu
este în sfera afacerilor).

Joint Master of Finance&Accounting for Common Europe – program de doi ani oferit de Rotter-
dam Business School, The University of Economics din Praga, The University of Ljubljana şi Matej Bel
University din Banska Bistrita.

Programe de schimb – RBS are parteneriate cu peste 80 de universităţi din toată lumea, fiecare
dintre ele fiind atent selectată.

Alte programe

Programe principale în limba engleză

Pre-IMBS, Pre-Accelerated, Pre-Master: 3750 (6 luni); 7500 (12 luni)

Programe universitare 1800 - 1850/an

Accelerated IBMS: semestrul 6
semestrul 7, 8

3750/an
1620/an

Programe de master 5000/program

Joint Master 10000 /program

МВА 18500/program

Cazare 500-600/ lună

Bani de buzunar 225 / lună

Asigurare medicală 200 / lună

Informaţii generale

Studenţi:
30% de studenţi din străinătate
2500 studenţi în total

Durata studiilor:
programe universitare: 4 ani
master: 1 an
MBA: 22 luni

Structura anului şcolar:
2 semestre: septembrie – februarie

Admitere studenţi noi:
septembrie, februarie (programe pregătitoare,
masterate şi MBA)

Data înscrierii:
1 septembrie sau cu o săptămână  înainte de
începerea programului (în funcţie de program)

Cerinţe pentru înscriere

Pre-IBMS: 6 luni/12 luni
> Diplomă de bacalaureat
> 6 luni - TOEFL iBT 70 puncte; IELTS 5.5
>12 luni - TOEFL iBT 60 puncte; IELTS 5.0 
> Interviu
Pre-Accelerated: 6 luni/12 luni
> anul 2 sau 3 la specializarea afaceri
> TOEFL iBT 70 puncte; IELTS 5.5 puncte/TOEFL iBT 60

puncte; IELTS 5.0 puncte
> Interviu
Pre-Master: 6 luni/12 luni
> Diplomă de licenţă în afaceri (6 luni)
> Diplomă de licenţă (12 luni)
> TOEFL iBT 80 puncte; IELTS 6.0 puncte
> Interviu
Programe universitare:
> Diplomă de bacalaureat
> TOEFL iBT 80/ IELTS 6.0
Accelerated IBMS:
> anul 2 sau 3 la specializarea afaceri
> TOEFL iBT 80 puncte/IELTS 6.0 puncte
> stagiu – 1 an
> interviu şi examen de admitere
Programe de master:
> Diplomă de licenţă în afaceri
> GMAT – cel puţin 500 puncte
> TOEFL  iBT 90 puncte/IELTS 6.5 puncte
MBA
> Diplomă de licenţă în afaceri
> stagiu – 3 ani
> interviu pentru a vedea dacă este necesară

susţinerea examenelor GMAT/TOEFL/IELTS

INTEGRAL se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor şi de derularea candidaturii până in
momentul plecării

Informații despre înscriere:

Baze universitare
Rotterdam

Cel mai apropiat aeroport
Rotterdam

Limba de predare
engleza, olandeza
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Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

UNIVERSITĂŢI DIN ITALIA
incluse în Proiectul World Education
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Istituto Europeo di Design este o instituţie de învăţământ superior cu şase filiale în
Italia, Spania şi Brazilia, în care studenţii din 75 de țări studiază în domeniile Designu-
lui, Modei, Artelor Vizuale şi Comunicării. Mare parte dintre profesorii din Istituto Eu-
ropeo di Design sunt designeri practicanţi, profesionisti ce activează în domeniul
modei şi pictori. Colaborarea acestora cu companii italiene şi internaţionale în dome-
niul modei şi designului ajută la realizarea profesională a studenţilor.

Istituto Europeo di Design

Italia, Spania, Brazilia

Programe universitare de 3 ani 

Interior Design – BA*

Product Design – BA*

Graphic Design – BA*

Fashion Design – BA* (Westminster diplomă)

Fashion Stylist – BA*

Video Design BA*

Fashion Marketing and Communication BA*
(Westminster diplomă)

Programe de 3 ani 

Advertising Art Direction

Media Design 

Video Design 

Fashion Marketing 

Transportation/Car Design/BYT-Bike,Yacht and
Train Design 

Fashion Design 

Fashion Communication

Fashion Marketing and Communications 

Marketing and Business Communications

Programe masterat:

Product Design 

Brand Design

Design Experiance

Fashion Design

Design Management 

Urban Events: Design and Management 

Fashion Management Specialization in: Product
Management or Retail Management 

Environmental Design Specialization in: Urban
or Landscape Design

Visual Communication Experiance

Commercial Spaces

Design for Sport

Fashion Design Specialization in: Product Man-
ager or Fashion Designer

Fashion Communication Specialization in: Fash-
ion Stylist or Fashion PR 

Yacht Design 

Interior Design 

Communication Designs 

Luxury Marketing Management

Product Design: Labs 

Strategic Design Labs 

Sustainable Architecture

European Design Labs(Interdisciplinary Design) 

Transportation Design 

Brand Management and Communication 

Graphic Design

Arts Management 

Advanced Design for Transportation 

Studenţii preferă IED datorită instruirii de calitate, pregătirea practică solidă, diploma prestigioasă.
Pregătirea teoretică bogată este îmbinată cu realizarea de proiecte reale în firme de renume de
design şi modă. Instituţia de învăţământ oferă posibilitatea de a învăţa în mai multe limbi străine,
iar grupele au maxim 25 de studenţi.

Programele sunt destinate studenţilor sau tinerilor care nu au o experienţă anterioară în domeniul
modei şi designului şi doresc să primească o instruire intensivă cu orientare practică pentru a com-
pleta profilul lor profesional sau pentru a pune bazele educaţiei viitoare în domeniul modei. Cursu-
rile încep în luna Ianuarie, iar admiterea pentru cursul de Design de modă şi textile în Milano are loc
în luna Aprilie.

Programe în limba engleză

Interior Design-Milan

Product Design-Milan

Fashion and Textile-Milan

Jewellery Design-Milan

Accessories and Shoes Design-Rome

Fashion Marketing and Communication-Flo-
rence

Programe de 1 an în limba engleză
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Campusuri universitare
Milano, Roma, Torino,
Barcelona, Madrid

Limba de predare
Italiană, Spaniolă, 
Engleză, Portugheză

Taxe în euro: 2012/2013

Programe de 3 ani – limba engleză 11150 - 11750 / an

Programe de 3 ani – limba italiană/spaniolă 9550 - 12250 / an

Programe masterat 6500 - 16800 / an

Cursuri de vară (studii şi cazare) 2700 - 3500 / an

Cursuri de 1 an (limba engleză) 11000 / an

Cazare şi cheltuieli în Italia 1000 - 1300 / lună

Cazare şi cheltuieli în Spania 900 - 1200 / lună

Programe universitare:
MILAN
IED Moda Lab   

Fashion Design 
Shoes and Accessories Design 
Jewellery Design 
Fashion Marketing 
Fashion Communication 
Streetwear Design 
Fashion Stylist
Fashion Stylist with major Visual Merchandising

IED Design 
Interior Design 
Product Design 
Set Design

IED Arti Visive 
Graphic Design 
Interface and Interactive Design
Illustration and Animation 
C.G. Animation 
Photography 
Fashion Photography 
Sound Design 
Video Design: performing video  and direction

IED Comunicazione
Marketing: Account and  communication man-
ager 
Advertising Communication: Art Direction 
Advertising Communication: Copywriting
Adv. Communication: Digital Advertising

ROME
IED Moda Lab

Fashion Design 
Jewellery Design 
Shoes and Accessories Design 
Fashion Communication 
Fashion Marketing
Fashion Editor
Fashion Stylist

IED Design
Interior Design 
Product Design 
Exhibition Design 

IED Arti Visive
Graphic Design 
CG Animation
Advanced Communication
Video Design 
Sound Design 
Virtual Design

TURIN
IED Moda Lab

Fashion and Textile Design 
Jewellery Design

IED Design 
Interior Design 
Product Design 
Transportation Design / Car Design / BYT -
Bike, Yacht and Train Design

IED Arti Visive
Graphic Design
Digital and Virtual Design 
Illustration 
Photography 
Video Design

IED Comunicazione
Marketing and Business Communications 
Advertising

SÃO PAULO

IED Moda Lab
Fashion Design 
Jewellery and Accessory  Design 

IED Design
Interior Design 
Product Design

IED Arti Visive
Graphic Design 
Digital and Virtual Design

Cursuri de vară în limba engleză
Furniture Design
Interior and Showroom Design
Fashion Marketing
Coolhunting and Fashion Trends
Leather Design
Graphic Design
Garden and Landscape Design
Exhibition Design
Fashion Events and PR
Italian Lifestyle and Design
Visual Merchandising
Photography
Fashion and Luxury Design
Contemporary Venice: Art, Fashion and Design
Video Production
Architectural sketches
Language and Design Experience

Programe cu predare în limba oficială din ţara de destinaţie

Studenți:

1600 de studenţi din străinătate în Italia

70000 de studenţi în total

Durata studiilor:

3 ani: studii universitare 

1 an: masterat / pregătire specială

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar:

Octombrie - în limba spaniolă şi engleză

Septembrie - în limba italiană

Ianuarie - pentru cursurile de 1 an

Termenul limită pentru înscriere:
30 August - limba italiană
15 Septembrie - limba spaniolă şi engleză
5 Decembrie - limba engleză, programe de 1 an

Pregătire lingvistică pentru studenţii străini:
Cursuri de 1 an  - 15 Decembrie
Cursuri de vară  - 5 Iunie

Programe universitare de 3 ani:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 90 puncte / IELTS 6,5 puncte / 
CAE C 

>  Portofoliu (în funcţie de specializare)

Programe master: 

>  Diplomă universitară într-un domeniu apropiat

>  Stagiu de specialitate – 2 ani

>  TOEFL iBT 100 puncte / IELTS 7,0 puncte / 
CAE C

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Programe principale

Programele de studiu includ zeci de specializări în domeniul Ingineriei, Arhitecturii şi Designului Indus-
trial. În timpul studiului viitorii profesionişti dobândesc cunoştinţe din ştiinţele şi disciplinele fundamen-
tale şi abilităţi practice extrem de utile. Studiul unor proiecte reale în colaborare cu companii şi
organizaţii mari îmbogăţeşte cunoştinţele studenţilor transformându-i în specialişti încrezători, cu expe-
rienţă utilă şi contacte preţioase. Diploma de la Universitatea Tehnică din Milano este un etalon pentru
învăţământul de elită şi garanţia unei cariere de succes.

Milano este un oraş atrăgător cu o moştenire istorică bogată, atmosferă extra-
ordinară şi spirit italian unic. Universitatea tehnică este printre cele mai mari in-
stituţii de învăţământ superior din Europa. Înfiinţată ca o instituţie de
învăţământ pentru formarea de specialişti în domeniul tehnic şi construcţii, în
această universitate studiază 40 000 de studenţi din toate colţurile lumii. Simbo-
lul unei educaţii solide, instituţia de învăţământ dispune de un corp profesoral
extraordinar şi are o bază materială unică.

Campusuri universitare
2 în Milano, Como, Lecco,
Cremona, Mantova, Piacenza,
7 campusuri

Aeroportul cel mai apropiat
Milano

Limba de predare
Italiană, Engleză

Politecnico di Milano
Technical University

Milano, Italia

Taxe în euro: 2012/2013

Este un program de master de 15 luni, care permite studenţilor să se specializeze în domeniul Fi-
nanţelor, dezvoltarea de noi produse şi impunerea acestora pe piaţă, managementul serviciilor, ma-
nagementul designului. Pentru cei ce preferă un program structurat individual se oferă posibilitatea
de a combina cursuri separate în domeniile menţionate mai sus.

MBA

Programe de master de un 1 sau 2 ani pentru absolvenţii cu notă maximă.

Specializări intensive după finalizarea programului de master
Taxele de şcolarizare pentru programe de mas-
ter vor fi stabilite în funcţie de venitul anual al
familiei
Prima tranşă 804 / an
Tranşe ulterioare (în funcţie de numărul de
credite) 383 - 2513 / an

Master of strategic design 12000 / an

Design and Mgmt of Structural Technologies
in Architectural Works 6000 / an

Industrial Design for Architecture 18500 / an
Cazare, transport, hrană 700 / lună

Programe master în limba engleză:

Architecture MSc

Urban Planning and Policy Design MSc

Product Service System Design MSc

Civil Engineering for Risk Mitigation (CERM) MSc

Environmental and Geomatic Engineering MSc

Management Engineering MSc

Materials Engineering and Nanotechnology MSc

Energy Engineering (track in Energy Engineering for an Environmentally Sustainable World ) MSc

Mechanical Engineering MSc

Automation Engineering (track in Automation and Control Engineering) MSc

Space Engineering MSc

Computer Engineering (track in Engineering of Computing Systems) MSc

Electronic Engineering (track in Electronic Systems Engineering) MSc

Architectural Engineering MSc

Aeronautical Engeneering MSc

Telecomunication Engeneering MSc

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Burse

Studenți:
10% studenţi din străinătate
40 000 de studenţi în total

Durata studiilor:
2 ani masterat; 1 an MBA, 1 - 2 ani specializări

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: Octombrie 
MBA: Martie

Termenul limită pentru înscriere: 3 luni în avans

Perioada înscrierilor:
-cu 3 luni în avans de începerea anului şcolar
-15 Septembrie - 30 Martie pentru bursă

Programe universitare: 
>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 80 puncte/ IELTS 6,0 puncte / 
FCE A / CAE B / CPE C

>  SAT I sau examinare test MIP

Programe masterat: 
>  Diplomă de studii universitare 

într-un domeniu compatibil

>  Stagiu în domeniul de specializare - 2 ani 

>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte /
CAE min C / CPE C

>  GMAT / GRE / sau examinare test MIP

Pentru toate programele în limba engleză universita-

tea acordă burse de 5000 de euro sau 10000 de euro

în funcţie de specializare şi filială.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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John Cabot University este o universitate americană în Roma, care pregăteşte studenţi începând cu
anul 1972. Instruirea este în totalitate conform standardelor americane, fiind prevăzută. Universita-
tea este membru acreditat a multor organizaţii de învăţământ din America şi Europa. Baza universi-
tară este aşezată chiar în inima oraşului etern, la câteva minute distanţă de Vatican.

Informaţii generale
Studenți:
62% studenţi din SUA
23% studenţi din Italia
15% alte tari
1200 de studenţi în total

Durata studiilor:
4 ani

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: Aug - Sept. , Ianuarie

Termenul limită pentru înscriere: 
pt. Aug / Sept. - 1 Iunie
pt. Ianuarie - 1 Noembrie

-cu 15 Apr. / 15 Maie în avans de începerea anului
şcolar
-15 Septembrie - 30 Martie pentru bursă

Cerințe pentru înscriere

>  diplomă de studii liceale (media peste 2,50)

>  TOEFL 85 iBT 

>  IELTS 6,5 puncte 

>  CAE / CPE

Giovanni Cabatto sau John Cabot, aşa cum devine faimos ulterior, atunci când naviga
sub pavilionul englez, este un faimos navigator şi cercetător italian din secolul al 15-
lea. El a fost cetăţean veneţian de unde şi interesul său pentru călătorii pe mare. Ulte-
rior se mută în Anglia, unde cu sprijinul regelui Henric al VII-lea organizează expediţii
spre vest în speranţa de a ajunge în Asia. În anul 1497 ajunge pe teritoriul Canadei de
astăzi. În anul 1499 în timpul unei călătorii dispare fără urmă. 

John Cabot University

Roma, Italia

Taxe în euro: 2012/2013

Taxă de înscriere 50 Euro

Depozit taxă  de şcolarizare 
(se deduce din ultima plată)

500 Euro

Taxă de şcolarizare 14800 Euro/ an

Depozit pentru daune 100 Euro

Cazare în campus 8000 Euro / an

Plată suplimentară 
pentru cameră individuală

800 Euro

ENLUS 7200 Euro

Masă 1400$ + 50$  
pentru înscriere

Programe universitare 

Art History

Business Administration

International Business

Classical Studies

Communications

Economics and Finance

English Literature

History

Humanistic Studies

International Affairs

Italian Studies

Marketing

Political Science

Specializări secundare:

> Art History

> Business Administration

> Classical Studies

> Communications

> Creative Writing

> Economics

> English Literature

> History

> Humanistic Studies

> International Affairs

> Italian Studies

> Philosophy

> Political Science

> Psychology

> Religious Studies

Pentru studenţii cu o medie generală de  9.00 – 9.75 universitatea oferă burse între 4000  şi 7000 de
euro pentru fiecare an de studiu. Este prevăzută şi posibilitatea aplicării  pentru ajutor financiar pe
baza venitului părinţilor.

Universitatea oferă burse de studiu de 4.000 euro pentru studenţii din România cu rezultate bune la
învăţătură.

Burse

Associate of Arts Programme – este un program cu durată de doi ani (Liberal Arts), compus din 20 de
cursuri. În cadrul acestui program pot fi urmate toate specializările oferite de universitatea John Cabot. 

English Language for Universitys Studies (ENLUS) – destinat studenţilor cu un nivel insuficient al limbii
engleze, universitatea oferă un program pregătitor de limbă străină cu o durată de 15 săptămâni care are
ca scop nu numai îmbunătăţirea cunoşinţelor de limbă engleză dar pune şi accentul pe cultura americană. 

Alte programe

Programe principale

Campusuri universitare 
Roma

Aeroportul cel mai apropiat
Roma

Limba de predare 
Engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale

Școala Europeană de Economie pregăteşte specialişti pentru poziţii de vârf în domeniile de Afaceri,
Comunicare şi Știinţe Politice. O dezvoltare deosebită o au programele de studiu în sectoarele cele
mai dinamice de afaceri: Show Business, Cinematografie, Modă şi Sport. Grupele de studiu mici,
abordarea modernă şi echipa de profesori sunt o garanţie pentru învăţământul de calitate. Structura
flexibilă permite transferul de studenţi între diferitele filiale. În colaborare cu mii de companii inter-
naţionale universitatea oferă un program foarte vast si detaliat pentru succesul absolvenţilor.

Stagiul este o parte obligatorie din procesul de studiu în ESE. Acesta se încadrează într-o specializare aleasă. Di-
recţia stagiului se alege şi se aprobă de către Centrul de Carieră al universităţii. Numărul minim de ore de lucru
este 240 şi după terminarea stagiului studenţii urmează să scrie un raport despre stagiul efectuat. Stagiile au loc
în fiecare an de studiu şi aduc credite adiţionale, care sunt înscrise la studiul academic în anul trei al studiilor
universitare. Durata este de 14-16 săptămâni.

Înfiinţată în anul 1989, ESE este o universitate economică internaţională cu o
abordare practică fără frontiere. Programele de studiu sunt orientate spre for-
marea de personalităţi cu un înalt potenţial intelectual, calităţi profesionale şi
morale. Universitatea mizează pe o educaţie cu un standard înalt şi o orientare
dinamică. Sistemul academic de prestigiu este dotat cu locaţii de studiu în raioa-
ne de elită din Londra, New York, Milano, Luca.

Campusuri universitare
5 campusuri

Aeroportul cel mai apropiat
Roma – 40 minute
Londra – 60 minute
Milano – 60 minute
New York – 60 minute

Limba de predare
Engleză

European School of Economics

Roma, Milano, Luca, 
Florenţa, Londra, New York

Taxe în lire sterline euro şi dolari

Alte programe

Anglia - lire st. Italia - euro SUA - dolari 
Universitare 13000 / an 14000 / an 34200 / an
MBA 19000 / an 24000 / an 64800 / an
Master 16000 / an 16000 / an 46100 / an

Program 
accelerat 
(12 săpt.)

4500 / an

Înscriere 800 / o dată 1000 / o dată 1000 / o dată

Admitere 50 /  o dată 50 /  o dată 75 /  o dată

Cazare 300-800 / lună 400-900 / lună 800-2000/ lună

Asig. med. 200 /  o dată 100 / o dată

Manuale 370 /  o dată 500 / o dată 500 /  o dată

Programe universitare:

Business Administration with Entrepreneurship

Business Administration with Finance

Business Administration with Marketing

Bachelor of Science with Organizational Communi-
cation with Media Management

Bachelor of Science with Entrepreneurship

Bachelor of Science with Orgnizational Leadership

Programe masterat:

Finance

Management

Marketing

MBA

Cursuri accelerate (ESE Londra) - 12 săpt.

Art Management 

Cultural Tourism Management 

Entrepreneurship 

Environmental Economics 

Event Management 

Fashion Management 

Hospitality Management 

Hotel, Travel, Leisure and Tourism

Human Resources Management 

Human Rights 

Intensive English 

International Finance 

International Manaement 

International Marketing  

Media Management 

Music Management 

Personal Stylist/ Image Consultant

Visionary Leadership Program

Family Business

ESE oferă posibilitatea de a acoperi o parte din cheltuielile de studiu. Candidaţii pentru burse trebuie să aibă re-
zultate excelente. Universitatea oferă burse de până la 30% din taxa de şcolarizare.

Burse

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:

80% de studenţi din străinătate

1400 de studenţi în total

Durata studiilor:

3-4 ani: studii universitare

1 an: masterat

12 săpt.: specializări

Anul universitar: 2 semestre

MBA: 4 module a câte 22 săptămâni - Octombrie 

Perioada înscrierilor:

Începând cu 15 Septembrie/cu minim 4 luni îna-

inte de începerea anului universitar

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat (cu o medie peste 8,5)

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte

>  2 recomandări de la profesori

Programe masterat:

>  Diplomă de studii universitare 

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte

>  2 recomandări de la profesori

>  GMAT 600 puncte sau test ESE

Specializări:

>  Diplomă de absolvent şi / sau experienţă profesio-
nală în domeniul respectiv

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Profesorii au o experienţă bogată şi îmbină cu succes predarea la facultate cu angajamentele lor pro-

fesionale de designeri, manageri de producţie, experţi în marketing, consultanţi vestimentari, foto-

grafi, etc. Se organizează vizite la expoziţii comerciale, prezentări şi evenimente legate de modă.

Institutul sprijină studenţii în dezvoltarea creativităţii, profesionalismului şi în punerea bazelor unei

cariere de succes. Institutul oferă programe specializate de un an, potrivite pentru cei care au la dis-

poziţie un timp limitat şi nu deţin cunoştinţele elementare indispensabile. Studenţii dobândesc com-

petenţele de bază necesare alcătuirii unei colecţii de modă precum şi cunoştinţe de administrare şi

marketing în domeniu. Programul de studiu include cursuri suplimentare de Italiană, Franceză şi En-

gleză, axate pe terminologia specializată în modă şi design.

Informații generale

Studenţi:
2000 (din 71 de ţări)

Durata studiilor:
3 ani diplomă profesională 
1 ani masterat
1 ani speciale de formare
1 lună curs de vară

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar: octombrie
Pentru master - octombrie şi februarie
Pentru cursurile de 1 an - octombrie şi martie

Perioada înscrierilor:
înscrierile au loc până la completarea locurilor dis-
ponibile (grupele nu depăşesc 20 cursanţi)

Pregătire lingvistică: curs intensiv de 1 lună de
engleză / italiană / franceză în Londra, Milano,
Paris - 06.09 - 01.10

Cerințe pentru înscriere
Programe de 3 ani
>  Diplomă de bacalaureat
>  Prezentarea unui certificat de limbă engleză nu

este obligatorie, dar este necesar un nivel mi-
nim lingvistic de aproximativ 5.5 puncte IELTS

>  Interviu
Programe de master:
>  Diplomă de licenţă, calificare sau stagiu
>  Portofoliu
>  Interviu

Institutul Marangoni se numără printre şcolile europene de elită în domeniul
modei şi designului vestimentar, având campusuri în cele trei mari capitale ale
modei - Milano, Paris, Londra. În aceste oraşe îsi desfăşoară acivitatea unele
dintre cele mai mari nume ale modei internaţionale. În Institutul Marangoni în-
vaţă peste 2000 de studenţi din 71 de ţări. Limbile de predare sunt engleză,
italiană şi franceză.

Campusuri universitare
Milano, Paris, Londra

Aeroportul cel mai apropiat
Milano, Paris, Londra

Limba de predare
engleză, franceză, italiană

Istituto Marangoni

Milano, Paris, Londra

Programe de specializare de 1 an
în limba engleză sau italiană -
Milano

One-Year Fashion Design
Course

One-Year Pattern Making and
Production

One-Year Interior Design
Course

Programe de 3 ani în limba ita-
liană - Milano

Fashion Design

Fashion Business

Fashion Styling

Interior Design 

Fashion Graphic Design

Programe de specializare de 1 an
în limba engleză sau franceză -
Paris

Fashion Design

Programe de 3 ani în limba fran-
ceză - Paris

Fashion Business

Fashion Styling

Interior Design

Programe de specializare de un
an în limba engleză - Londra

One –Year Fashion Design Co-
urse

Programe de 3 ani în limba en-
gleză - Londra

Fashion Design

Fashion Business

Fashion Styling

Interior Design

Fashion Graphic Course 

Programe de master:

Milano:

Cursurile se desfăşoară în limba
italiană sau engleză

Master in FASHION
Fashion Design Womenswear

Fashion Design Menswear

Fashion Accessories and Luxury
Goods

Fashion Styling Portfolio

Fashion Photography

Fashion and Luxury Brand Man-
agement

Fashion Product Management

Fashion Promotion

Fashion Buying

E-Fashion

Master in DESIGN:
Interior Design for Luxury Liv-
ing

Art Direction

Cursuri de vară: 
Paris, Milano, Londra

Product Design

Advertising Design

Image Consultant

Visual Merchandising

Fashion Design

Fashion Marketing

Interior Design

Programe de master - Paris:
Fashion Design Womenswear

Fashion Design Menswear

Fashion Promotion

Fashion and Luxury Brand Man-
agement

Programe de master - Londra:
Fashion Design Womenswear

Fashion Design Menswear

Fashion Accessories and Luxury
Goods

Fashion Styling Portfolio

Fashion Photography

Fashion and Luxury Brand Man-
agement

Fashion Product Management

Fashion Promotion

Fashion Buying

Cursuri de vară- Paris, Milano,
Londra

Product Design

Advertising Design

Image Consultant

Visual Merchandising

Fashion Design

Fashion Marketing

Interior Design

Programe principale

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Taxe în euro: 2012/2013

Programe de 3 ani 15600 /an

Programe de master: 24500 /an

Programe de 1 an 19900 /an

Cursuri de vară 3500-9900 /în funcţie de tipul de cazare
ales/

Cursuri de limbi străine 1600  /taxa de înscriere nu e inclusă/

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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NABA – Nuova Academia di Belle Arti Milano oferă cursuri în domeniul artelor
plastice și designului. Fondată în 1980 de un grup de artiști, printre care Guido Ballo,
Carlo Mo, Emilio Tadini, Tito Varisco și Luigi Veronesi, academia și-a propus să
reînvie vechile metode și tradiții din această sferă. Concret, acest lucru este obținut
prin integrarea noilor tehnologii în sfera artelor vizuale.

Limba de predare
italian, engleză

NABA
Nuova Accademia di Belle Arti Milano

Milano, Italia

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare în limba
engleză

15 000 

Programe universitare în limba
italiană

7030 - 12480 /  an (în funcție
de situația materială a familiei)

Cursuri de vară (2, 4 sau 6 sapt.) 1480 - 3500 /în funcţie de tipul
de cazare ales/

Program master de 1 an 12 000 /  an

Program master de 2 ani 9 000 /  an

Cazare 800 /  lună

Programe principale în limba engleză

Programe universitare
3 ani

Design

Fashion Design

Graphic Design &  Art Direction

Programe de master
2 ani

Master of Arts in Fashion and
Textile Design

Master of Arts In Design

Academic Master in Interior Design

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Baze universitare
Navigli, Italia

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informații despre înscriere:

Programe principale în limba italiană

Programe universitare 
Design

Theatre Design

Graphic Design

Fashion Design

Painting and Visual Arts

Media Design and Multimedia Arts

Programe de master (2 ani)
Visual Arts and Curatorial Studies

Communication Design

Fashion and Textile Design

Film and New Media

Photography and Visual Design (1 an)

Interior Design

NABA este o instituție școlară privată, recunoscută oficial de către Ministerul Italian al Educației și
Cercetării și oferă atât programe de licență, cât și de master. Specializările oferite de NABA se
caracterizează prin metode interdisciplinare ce vizează dezvoltarea competențelor artistice și profe-
sionale în domeniul artei, designului, designului vestimentar, graficii, mass-mediei și scenografiei.
Academia și-a deschis noul campus în 2005 în zona istorică a orașului Navigli, unde învață studenți
din peste 45 de țări. Academia are parteneriate cu instituții școlare de prestigiu, precum: Central
Saint Martins College of Art and Design (Londra), Philadelphia University, Pratt Institute and Rhode
Island of Design, iar programele de schimb cu universități din Europa, Asia, America de Nord și de
Sud sunt parte integrantă a programelor de studiu. Programele oferite sunt cu precădere în limba
italiană.

Informații generale

Studenţi:
2000 (din 71 de ţări)

Durata studiilor 
programe universitare: 3 ani
master: 1 sau 2 ani

Structura anului școlar: 2 semestre
Începerea anului universitar:

octombrie – programe universitare
ianuarie - master
Data înscrierii: Programe universitare – 30 iunie
Programe de masterat: în funcție de program

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat
>  Atestat limba italiană
>  TOEFL 70 puncte 

IELTS 5.5 puncte (programe engleză)
>  Italian B1 - pt. programe italiană
>  Test de admitere
>  Portofoliu
Programe de master:
>  Diplomă de licență
>  Atestat limba italiană
>  Test de admitere
>  Portofoliu

Burse
NABA oferă o reducere de 25% din taxa programelor
de master cu durata de 2 ani, dacă studentul alege să
înceapă anul universitar în Ianuarie. Admiterea la
aceste programe solicită portofoliu. Termenul limită
de aplicare este 31 octombrie. 
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Programe de master în limba engleză

Car and Transportation Design

Interaction Design

Visual Brand Design

Design

Service and Experience Design

Business Design

Marketing of Luxury Goods

Fashion Styling and Visual Merchandising

Fashion Management

Fashion Design

Accessories Design

Interior and Living Design

Urban Vision and Architectural Design

În Decembrie 2009 Domus Academy s-a alăturat reţelei academice Laureate International
Universities, un grup de instituţii de referinţă pentru Artă şi Design. Academia oferă 10 programe
de master deschise pentru studenţi din toată lumea: Master in Accessories Design, Master in Busi-
ness Design, Master in Car Design, Master in Design, Master in Fashion Design, Master in Interac-
tion Design, Master in Interior and Living Design, Master in Urban Vision and Architectural Design,
Master in Fashion Management, Master in Fashion Styling and Visual Merchandising, Master in
Service and Experience Design.

Concursul Dressing Codes dezvoltat de Domus Academy împreună cu Future Concept Lab şi Deb-
orah Group. Bursa de 100%, 70 % şi 50 % pentru programele de master Fashion Design sau Fash-
ion Accessories care încep în sesiunea de iarnă. Principalele criterii de selecţie sunt: CV relevant
pentru domeniile Fashion/Accessories, Portofoliu personal care să includă un proiect pe tema “Cu-
loarea în îmbracaminte/accesorii”, Scrisoare de intenţie. Pe lângă reducerea considerabilă pentru
taxa de studii primită de câştigător, aceste burse oferă marea oportunitate de a colabora într-un
proiect real în cadrul Deborah Group Milano. 

Informații generale

Studenţi:
2000 (din 71 de ţări)

Durata studiilor:
1 ani masterat
Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar:
Pentru master - sept. şi ianuarie

Perioada înscrierilor:
înscrierile au loc până la completarea locurilor dis-
ponibile (grupele nu depăşesc 20 cursanţi)

Cerințe pentru înscriere
Programe de master:
>  Diplomă de licenţă, calificare sau stagiu
>  Portofoliu
>  Interviu

Domus Academy a fost fondată în 1982 la Milano ca prima şcoală superioară
de design din Italia, proiect bazat si centrat pe experienţa italiană în Modă şi
Design. Pe parcursul anilor DA şi-a câştigat prestigiul de şcoală în adevăratul
sens al cuvântului datorită performanţei academice alături de focusul spre pro-
priile laboratoare de cercetare în design şi deschiderea către inovaţie. 

Campusuri universitare
Milano, Paris, Londra

Aeroportul cel mai apropiat
Milano, Paris, Londra

Limba de predare
engleză, franceză, italiană

DOMUS ACADEMY

Londra, Milano, Paris

Burse

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Taxe în euro: 2012/2013

Programe de master: 23 595 /an

Cursuri de limbi străine 1600  /taxa de înscriere nu e inclusă/

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi



UNIVERSITĂŢI DIN FRANŢA
incluse în Proiectul World Education



Aici învaţă studenţi din lumea întreagă având ca îndrumători lectori, profesori şi oameni de ştiinţă de ta-
lie mondială. Studenţii participă activ la viaţa intelectuală, socială şi culturală a capitalei franceze prin
cursuri practice şi proiecte reale. În timpul studiului elevii se pregătesc pentru realizarea profesională în
condiţii de dezvoltare globală sau pentru o carieră academică sau ştiinţifică în universităţi de elită.

Universitatea desfăşoară pentru majoritatea domeniilor sesiuni intensive în timpul verii. Parcurgerea
cu succes a examenelor permite dobândirea de credite ce sunt recunoscute în studiile universitare şi
reduc numărul de examene în sesiunile obişnuite. Programele de vară sunt deschise şi elevilor de
clasa a 11-a, aceştia putând urma doar cursurile destinate studenţilor din anul întâi. Parcurgerea cu
succes a unui astfel de curs oferă prioritate candidaţilor la burse pentru programele universitare.

Paris este locul de referinţă pentru afaceri, diplomaţie, cultură şi frumuseţe, iar
American University of Paris este situată în zona cosmopolită a oraşului, întru-
chipând principiile învăţământului american: flexibilitatea ideilor, libera iniţiativă
şi înaltele performanţe academice. Punctele forte ale universităţii sunt educaţia
bogată şi solidă, grupe de studiu mici, dotarea tehnologică modernă şi nu în ul-
timul rând atmosfera confortabilă.

Campusuri universitare
Paris

Aeroportul cel mai apropiat
Paris CDG – 30 min.

Limba de predare
Engleză

American University of Paris

Paris, Franţa

Taxe în euro: 2013/2014

Alte programe

Programe universitare 26 510 / an

Taxă de înscriere pt. progr. univ. 50 - o singură dată 

Programe masterat 26 510-54 110 / an

Taxă de înscriere pt. progr. master 75 - o singură dată 

Asigurare 1100 / an

Manuale 1000 - 1250 / an

Orientare 510 / an

Cazare 5 850-7 150 / an

Majors:
Art History
Comparative Literature
Computer Science
Entrepreneurship
European and Mediterranean Cultures
Film Studies
Global Communications
History
International Business Administration
International Economics
International Finance
International and Comparative Politics
Literary Studies and the Creative Arts
Psychology
Self-Designed Major
Urban Studies

Minors:
Environmental Policy Film Studies Fine Arts 

Global Communications International Business
Administration International Economics Politics 

International Journalism International Law 
Psychology Theater and Performance

Programe masterat:
Master of Arts in Cross-Cultural and Sustainable
Business Management
Master of Arts in Cultural Translation
Master of Arts in Global Communications 
Master of Arts in Global Communications and Civil
Society 
Master of Arts in International Affairs, Conflict Res-
olution, and Civil Society Development 
Master of Arts in Middle East and Islamic Studies
Master of Arts in Middle East & Islamic Studies and
International Affairs
Master of Arts in Public Policy and International Af-
fairs
Master of Arts in Public Policy and International
Law 

Programe principale

Acordarea burselor se face în funcţie de performanţele academice ale studenţilor şi de posibilităţile
financiare ale sponsorului. Ele sunt acordate studenţilor în anul întâi sau celor ce se transferă din al-
te instituţii de învăţământ. Valoarea burselor nu depăşeşte 50% din taxa de studiu.

Burse

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Studenți:

87% studenţi din străinătate

1000 de studenţi în total

Durata studiilor:

4 ani: studii universitare

1-2 ani: masterat

15 săptămâni - programe de vară

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: Septembrie / Ianuarie

Termenul limită pentru înscriere:

1 iunie, 15 Noiembrie

Programe universitare: 

>  Diplomă de bacalaureat

>  Materiale pentru activitatea extraşcolară

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte

>  Candidaţii cu diplomă de bacalaureat din   
programul internaţional IB sau din cel britanic     
nivelul – A - sunt înscrişi direct în anul doi.

Programe masterat: 

>  Vârstă - min. 22 ani

>  Diplomă universitară într-un domeniu apropiat

>  Experienţă profesională

>  TO EFL iBT 100 puncte / IELTS 7,0 puncte / CPE min C

>  Recomandări din partea profesorilor

>  GRE - pentru unele programe

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale în limba engleză

Programe principale în limba franceză

La Rochelle Business School este un centru academic dedicat rezolvării problemelor specifice ce
apar la nivelul afacerilor globale. Instruirea are loc într-un mediu extrem de dinamic, ce combină
teoria, practica, cunoştinţele şi experienta managerilor marilor companii, care predau cursuri aici.
Absolvenţii sunt în număr de 4 900 şi cu toţii sunt potenţiali specialişti în funcţii de conducere.
Schimbul de studenţi cu universităţi din întreaga lume este o garanţie pentru dezvoltarea unor legă-
turi de afaceri solide şi pentru  acumularea de cunoştinţe în legătură cu pieţele internaţionale de ca-
pital. Aceasta din urmă este, la rândul său, garanţia unei cariere de succes a studenţilor de toate
naţionalităţile, pe care La Rochelle o oferă.

La Rochelle, unul din locurile cele mai vizitate din Franţa, este un oraş care fasci-
nează prin plajele însorite, zonele pietonale, portul modern, autoturismele ecolo-
gice, aleile destinate bicicliştilor şi numeroasele atracţii turistice. Populaţia locală
numără în jur de 80 000 de persoane, iar studenţii care învaţa în campusurile uni-
versităţii - peste 10 000. O treime din ei au ales La Rochelle Business School - uni-
versitate de elită cu localizare centrală, istorie de două decenii şi criterii de predare
înalte.

Campusuri universitare
La Rochelle

Limba de predare
engleză, franceza

La Rochelle Business School 

La Rochelle, Franţa

Programe universitare:
Bachelor in International Business (4 ani)
Bachelor in Tourism Management (3 ani)

Programe de master: (2 ani)
Master in Management (2 ani)
MBA in Tourism Management (2 ani)

Intercultural Management

Programe universitare:

Bachelor in Business (3 ani)

Bachelor in International Business (4 ani)

Bachelor in Tourism Management (3 ani)

Programe de master: (1 sau 2 ani)

Audit Management and Consultancy 

Environmental Management 

Sustainable Development Strategy

International Strategy Polices

Industrial Management

International Logistics and Supply Chain Mgmt.

Management

Sustainable Management 

Organisation

Burse

Eiffel Scholarship - se acordă pentru programele de master şi doctorat, pentru realizări deosebite

La Rochelle Business School scholarship - se acordă în funcţie de venituri şi rezultate academice

Burse pentru studenţi prin programul “Erasmus”

Informații generale

Studenţi:

400 de studenţi din străinătate

2 300 de studenţi în total

Durata studiilor:

3 sau 4 ani Programe universitare:

1 sau 2 ani Programe de master:

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: septembrie

Admitere: 15 iunie

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT - 80 puncte pentru programele în limba

engleză
>  DELF - nivelul 4 pentru programele în limba fran-

ceză

Programe de master:
>  Diplomă de licenţă într-un domeniu similar
>  IELTS - 6.5 puncte / TOEFL iBT - 90 puncte
>  DELF - nivelul 4 pentru programele în limba fran-

ceză
>  Experienţa profesională constituie un avantaj şi

poate compensa rezultatele mai slabe decât cele
indicate mai sus

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare:

Afaceri internaţionale (engl.) 7700 / an

Afaceri 6120 / an

Turism 6300 / an
Programe de master: 
Management (franceză) 7 500 / an

Programe de master în lb. franceză 12 550/ program

MBA (engl.) 16100 / program

Masă 180 / lună

Taxa de aplicare 50

Cazare 550 / lună

Bani de buzunar 150 / lună

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale

Înfiinţată în 1863, Advancia este o şcoală de afaceri ce oferă programe de studii în domeniul  antre-
prenoriatului. În plus, Advancia contribuie la crearea a 60 de întreprinderi în fiecare an, oferind su-
port logistic, instruire în implementarea proiectelor, a instrumentelor de cercetare a pieţei şi a
analizei concurenţei. Ca şi centru de cercetare, universitatea îsi propune priorităţi care să-şi găsească
aplicaţie nu numai în lumea academică, ci şi în lumea reală a afacerilor. Prin desfăşurarea de cursuri
şi seminarii, Advancia sprijină schimbul de informaţii între studenţi, antreprenorii locali şi managerii
companiilor internaţionale, consolidând bunele practici şi relaţiile dintre aceştia.

Informații generale

Studenţi:

250 de studenţi din străinătate

1000 studenţi în total

Durata studiilor:

3 ani Programe universitare

2 ani – programe de master

1 an - MSc

Anul universitar:

2 semestre

Începerea anului universitar:

septembrie

Termenul limită de înscriere: 31 iunie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL 80 puncte  / IELTS 6.0 puncte

Programe de master:

>  Diplomă de licenţă într-o specializare apropiată

>  TOEFL 90 puncte / IELTS 6.5 puncte

>  GMAT pentru programele în lb. engleză

>  TAGE MAGE pentru programele în lb. franceză

>  Interviu (se desfăşoară numai după trecerea cu
succes a unuia din testele de mai sus)

Amplasat în inima unei regiuni agricole bogate, cu castele regale, abaţii şi cate-
drale, încă din secolul al X-lea Parisul a fost considerat unul dintre oraşele de
seamă ale Europei, puterea sa politică şi economică crescând de-a lungul timpu-
lui. Centru cultural şi artistic al lumii occidentale, Parisul a devenit şi un impor-
tant centru universitar prin deschiderea Sorbonei. Astăzi, în Paris, învaţă un sfert
din numărul total al studenţilor din Franţa. Echivalentul vechilor instituţii de în-
văţământ francez sunt prestigioasele Grandes Ecoles, din care face parte şi Ad-
vancia. 

Campusuri universitare
Novancia, Paris

Aeroportul cel mai apropiat
Paris

Limba de predare
franceză, engleză

Novancia Paris

Paris, Franţa

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare 6075/ an

Programe de masterat 7425/ an

Cazare aprox. 400 Euro / lună

Programe universitare: /în limba franceză/

Business Development

Programe de master: /în limba engleză şi franceză/

The Master Programme of Novancia 

MSc International Business Development & Consulting /în limba engleză/

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Informații generale
6245 de studenți în total
2645 studenți din străinătate

Durata studiilor:
Programe universitare în limba engleză – 4 ani
Programe de master - 13 luni, MBA - 12 luni

An universitar:
2 semestre

Începutul anului universitar:
Programe universitare în limba engleză –
septembrie și ianuarie
alte programme - septembrie

Termen limită pentru înscriere: 
15 Aprilie - programe universitare
15 Iunie - programe de master

Cerințe pentru înscriere:

Programe universitare
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL 80/IELTS 6.0

Programe de master
>  Diplomă de studii universitare
>  TOEFL iBT 92/IELTS 6.5

SKEMA Business School

Nisa - Sophia Antipolis, Franţa

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare (4 ani):

School of Aviation
Aeronautical Science and Mgmt.
with or without Flight Option
(Business or Science Track)

Faculty of Environmental Science
Environmental Science 
Marine Biology 
Oceanography 
Environmental Mgmt. (Busi-

ness Track or Science Track)
Genetics and Molecular Biology

Faculty of Engineering

Aerospace Engineering 

Biological Systems/Biomedical

Engineering 

Civil and Environmental Engi-

neering

Mechanical Engineering 

Ocean Engineering

Mechanical Engineering &

Mgmt.

School of Business and Management

International Business Develop-
ment

Business Administration

Mgmt. & Entrepreneurship

Marketing 

Finance 

Hotel, Travel and Tourism Mgmt. 

Sport Mgmt.

Faculty of Communications
Advertising and Promotion
Mgmt.
Public Relations & Media Com-
munications
Corporate Communications &
Event Mgmt.

Programe de master (13 luni):

Auditing, Mgmt. Accounting &

Information Systems 

Business Consulting &

Information Systems Mgmt.

Corporate Financial Mgmt.

Financial Markets & Investments

Business and Economics  

Entrepreneurship & Innovation

Sustainable World 

International Business 

International Marketing and

Business Development  

Web-Marketing and Internation-

al Project Management  

Luxury and Fashion Mgmt. 

Strategic Event Mgmt. and

Tourism Mgmt.  

Project & Programme Mgmt. &

business Development 

Supply Chain & PurChasing

Strategic Human Resources

Mgmt.

MSc in Mgmt. (Grande Ecole pro-

gramme)

Auditing, Mgmt. Accounting &

Information Systems

Business Consulting & Informa-

tion Systems Mgmt.

Strategic Human Resources

Mgmt.

Programe principale

Cursuri pentru persoane de conducere – Universitate a oferă programe flexibile în domeniile: antreprenoriat, finanțe,
management turistic,dezvoltare durabilă

Programe de doctorat – Se desfășoară în parteneriat cu Copenhagen Business School, Trinity College și IAE și cuprind
toate domeniile managementului.

Înscriere pentru studii universitare 800

Programe universitare 3 600 / semestru

Programe de master 13000

master + pre-master 19000

An pregătitor pentru master 13000

Taxa de cerere:

Programe universitare 100

Programe de master 120

Cazare 400 / lună

Masa 300 / lună

Bani de buzunar 150 / lună

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Campusuri universitare
Nisa – Sofia Antipolis
Paris, Sizou (China)

Aeroportul cel mai apropiat
Charles de Gaules, Orlee – 40
de minute
Nisa – 30 de minute

Limba de predare
Engleză, franceză

În anul 2008 publicaţia britanică Times a cotat SKEMA Business School ca una dintre cele mai bune
şcoli internaţionale de afaceri. Universitatea oferă programe în limba engleză şi franceză, iar cele trei
campusuri oferă posibilităţi multiple de transferuri.

Studenţii înscrişi pentru studii de licenţă petrec doi ani de studiu în Franţa şi doi ani într-o universitate
parteneră din SUA, Marea Britanie, Canada sau Australia, ceea ce le oferă la finalul studiilor oportuni-
tatea de a obţine dublă specializare + una franţuzească şi una de la instituţia parteneră.

Studenţii înscrişi pentru programele de master urmează obligatoriu un stagiu de practică într-o com-
panie internaţională, ceea ce îi ajută să devină profesionişti competitivi. Toate aceste aspecte fac din
educaţia la SKEMA Business School o investiţie sigură pentru viitor.

Înfiinţată în urmă cu 44 de ani, SKEMA Business School numără astăzi peste 2600 de
studenţi din peste 60 de ţări diferite. Datorită localizării excepţionale în inima Sophia
Antipolis - cel mai mare parc ştiinţifico-tehnologic din Europa - această "Grande Ecole"
beneficiază de o învecinare avantajoasă cu mediul de afaceri internaţional. SKEMA este
acreditată de EQUIS (European Quality Improvement System) şi de Ministerul Naţional
al Educaţiei din Franţa şi a obţinut acreditarea AACSB. 

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Informaţii generale
Studenţi:
700 de studenţi în total
200 de studenţi din străinătate

Durata studiilor:
Programe master în limba engleză – 
11-24 luni
Specializări post-master – 12 luni

An universitar: 
2 semestre

Începutul anului universitar:
septembrie , octombrie, februarie

Termen limită pentru înscriere:
15 Iunie

Cerințe pentru înscriere:
Programe de master:
>  Diplomă universitară

>  TOEFL 72 / IELTS 6.0 / CAE - A, B, C / 
CPE - A, B, C - certificates have been valued for two
years

> work experience

Franţa este a patra ţară industrială în lume şi este recunoscută prin expertiza sa pe
termen lung în domeniul ingineriei şi al inovaţiilor, datorită respectului câştigat de
renumitele Grand Ecoles. Centrul instituţiilor din acest domeniu este reprezentat de
recunoscuta Groupe des Ecoles des Mines (GEM), reţea unică de 7 şcoli strategic lo-
calizate pe teritoriul Franţei.
Groupe Ecoles de Mines (GEM) se remarcă prin experienţa sa obţinută de-a lungul
timpului prin faptul că poate anticipa şi insoţi dezvoltarea mediului economic. Apro-
ximativ 2000 absolvenţi ai Ecole des Mines din domeniul Ingineriei, îşi găsesc locuri
de muncă după finalizarea studiilor în domenii precum Afaceri, Servicii şi Adminis-
tratie publică.

Ecole Des Mines De Nantes
Graduate School 
of Engineering - GEM

Nantes, Franța

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare 10 000 - 15 000 

Specializări post-master: 12 000

Cazare
355 / lună (Grant de 160 Euro pri-

mite de la guvern)

Mâncare 250 / luna

Bani de buzunar 150 / luna

Programele principale în limba engleză: 

Groupe Ecoles des Mines (GEM) este o reţea de şcoli care dezvoltă ingineri la nivel înalt. În comparaţie cu

majoritatea instituţiilor de pregătire în domeniul Inginerie, Ecoles des Mines este sub egida Ministerului

Industriei. Prima şcoală Ecole de Mines a fost fondată în anul 1783 de către Louis XVI pentru a satisface

nevoile minerilor din acea perioadă, când siguranţa şi tehnologiile avansate erau foarte importante. Ecoles

des Mines pregătesc ingineri în devenire, capabili să participe la dezvoltarea tuturor aspectelor din dome-

niul industrial.

GEM oferă tuturor studenţilor de diferite naţionalităţi, oportunitatea de a studia programe de master din

domeniul Inginerie, pe teritoriul Franţeis.

Instruirea este realizată de către foarte mulţi colaboratori, împreună cu alţi 1000 academicieni care şi-au

adus contribuţia de-a lungul timpului în munca de cercetare din această industrie, din care au reieşit 200

lucrări de teze şi 2000 publicaţii anual. Toţi studenţii vor trebui să urmeze stagii universitare în companii

specializate în domeniu, pe o perioadă de câteva luni.

Sunt organizate la sfârşitul fiecărui program academic. Şcoala, de asemenea, dispune de o bază de date
cu angajatori, din care absolvenţii au posibilitatea de a alege.

Stagii

Campusuri universitare 
Nantes

Aeroportul cel mai apropiat
Nantes Atlantique Airport

Limba de predare 
Engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe de master 

MSc  in Evolving Complex Software Systems

MSc in Management and Optimization of Supply

Chains and Transport

MSc in Project Management for Environnemental

and Energy Engineering

European joint Masters in Management and Engi-

neering of Environment and Energy

MSc in Advanced Nuclear Waste Management

MSc in Sustainable Nuclear Energy Production –
Applications and Management

Specializări post-master:

Quality and Reliability Engineering

Model Driven Engineering (MDE)

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

> Pentru studenţi, cetăţenii UE 

> De excelenţă 

> Pentru elevi din şcolile partenere GEM 

> Pentru studenţii din programul Erasmus 

> Cazare

> 10 burse pentru specialitatea Management

Burse
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Franţa este a 5-a putere economică a lumii şi ocupă locul al 3-lea în ceea ce priveşte admiterea studenţilor străini. Ţara are
o politică naţională a investiţiilor în învăţământul superior, ce impune condiţii de calitate diplomelor emise. Studiile  supe-
rioare pot fi urmate în engleză sau franceză la universităţi sau în aşa-numitele şcoli de specializare, ce au o orientare clară
şi pregătesc studenţii pentru o carieră în management, arte, arhitectură etc.

PASS-WORLD
Grandes Ecoles in Management

Franţa

În acestă categorie intră şi prestigioasele Şcoli Superioare Franceze de Înalte Studii, care sunt foarte selective în admiterea studenţilor, absolvenţii lor înregistrând o ascen-

siune rapidă în carieră. În trecut, universităţile nu ofereau specializări în domeniul afacerilor şi studentii învăţau în instituţii specializate, denumite Grandes Ecoles (şcoli supe-

rioare). În prezent, sistemul acestor şcoli de afaceri este recunoscut de Ministerul Învăţământului din Franţa şi Grandes Ecoles se impun cu o mare autoritate printre şcolile

de afaceri din ţară. Cele mai multe sunt particulare şi utilizează metode de predare ce corespund noilor forme de management, fapt ce explică orientarea practică a pro-

gramelor de studii.

Pass-World este un consorţiu universitar al primelor opt Grandes Ecoles în management. Nu foarte mari, dar extrem de specializate în domenii precum: Antreprenoriat,

Pieţe Internaţionale, Finanţe şi Logistică,  şcolile de afaceri oferă studii de înaltă calitate, ce îmbină teoria cu practica. Programele de master oferite au o durată de doi ani şi

includ un stagiu obligatoriu care, graţie legăturilor numeroase ale Passarelle cu companiile private, este foarte bine plătit. Pass-World reuneşte:

Negocia Paris, Paris

Burgundy School of Business, Dijon

Champagne School of Management, Troi

Clermont Graduate School of Management, Clermont/Ferrand

Strasbourg Business School, Strasburg

Grenoble School of Management, Grenoble

La Rochelle Business School, La Roche

Normandy Business School, Cannes, Le Avre, Deville
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Programe universitare: în limba engleză

Entrepreneurial management

Management/ International Management

Business Studies

International Business Studies

Tourism Studies

Marketing and Business

Marketing of Products and Financial Services

International Trade

International Business with Languages

Programe de master: în limba engleză

Entrepreneurship

Management

International Business

International Trade and Marketing of Food Prod-

ucts

Business and Management

Audit Management and Consultancy

Event and Entertainment Management

Environmental Management

Sustainable Development 

Tourism and Hospitality Management

Tourism Management

International Strategy

Industrial Management

International Management

International Business Development 

Wine Business

International and European Business

Finance 

Marketing 

Innovation, Strategy and Entrepreneurship 

Management Consulting 

Business Development 

Management of Biotechnology Companies  

MBA

MBA in Tourism & Hospitality Services Manage-

ment

MBA in Luxury Brand and Fashion Management

MBA in International Hotel and Tourism Manage-

ment

MBA in Information Systems Management and In-

novation

MBA in International Business Management

Programe universitare: în limba franceză

Entrepreneurial management

Management/ International Management

Business Studies

International Business Studies

Tourism Studies

Design

Programe de master: în limba franceză

Entrepreneurship

Logistics Management

Management Control and Performance Monitoring

Wealth Management and Financial Products

Business and Management

Audit Management and Consultancy

Event and Entertainment Management

Environmental Management

Sustainable Development 

Tourism and Hospitality Management

Tourism Management

International Strategy

Industrial Management

Management of the Pharmaceutical Industry

Wine Business

International Investments

Cultural Enterprise Management

Health Food Marketing

Chinese Business

Altele

Studenţii din România pot aplica pentru ajutor de stat la Agenţia de ajutor social (CAF), care acope-
ră până la 30% din chiria lunară.

Burse

Programe principale

Campusuri universitare
Paris, Dijon, Troyes, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Grenoble,
La Roche, Cannes, Le Havre, 
Deauville

Aeroportul cel mai apropiat
Paris

Limba de predare
engleză, franceză

Taxe în euro: 2012/2013

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Cu toate că procedura de admitere pentru programele de master este extrem de riguroasă, este
destul de simplă şi permite aplicarea la toate cele 8 şcoli de afaceri. Candidaţii trebuie să complete-
ze un formular de înscriere în biroul INTEGRAL şi să prezinte rezultatele de la TAGE MAGE sau
GMAT, nu mai târziu de 30 aprilie. Întrucât în România nu există un centru oficial de susţinere a tes-
tului TAGE MAGE, Pass-World împreună cu INTEGRAL organizează desfăşurarea acestuia precum şi
a interviului care, de asemenea, este o componentă obligatorie a procesului de admitere.  Interviul
se va susţine în România, doar dacă au fost trecute cu succes testele TAGE MAGE/ GMAT. Candida-
ţii care îndeplinesc toate condiţiile primesc o listă cu şcolile la care se pot înscrie, după care fiecare
trebuie să stabileasca ordinea preferinţelor. Urmează al doilea tur şi clasificarea definitivă a candi-
datului la o anumită şcoală, etapă în care candidatul nu-şi mai poate schimba alegerea făcută.

PASS-WORLD

Your entry to Manage-
ment Education in
France... and much

more!

Informații generale

Studenţi:

3000 de studenţi din străinătate

15000 de studenţi în total

Durata studiilor:

3-4 ani - Programe universitare:

2 ani - Programe de master

Anul universitar: 2 semestre

Începerea anului universitar: Septembrie

Termenul limită de înscriere: 31 martie

Susţinerea interviurilor: 30 mai - 14 iunie

Afişarea rezultatelor: 24 iunie

Termenul limită de alegere a şcolii: 30 iunie

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare: - fiecare şcoală are cerinţe
individuale, majoritatea incluzând şi un interviu.
Sunt obligatorii:

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL - 80 puncte / IELTS - 6.0 puncte pentru
programele în limba engleză

Programe de master:

>  Diplomă de studii universitare intr-un domeniu
apropiat

>  TOEFL - 90 puncte / IELTS - 6.5 puncte pentru
programele în limba engleză

>  GMAT pentru programele în limba engleză

>  TAGE MAGE pentru programele în limba fran-
ceză

>  Interviu în ţara candidatului

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Programe universitare 6500 – 10500 / an

Programe de master 6 900 – 9 150 / an

МВА 20 000 / program

Cazare 300 – 400

Bani de buzunar 300 – 400 /  lună

> Studenţii au dreptul să lucreze până la 20 de ore pe săptămână

> Asigurarea de sănătate pentru studenţii până în 25 de ani este gratuită

> Intrarea la muzee şi galerii este gratuită

> Studenţii beneficiază de reducere la  transport, centre sportive, cantine studenţeşti şi altele.
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UNIVERSITĂŢI DIN MONACO

UNIVERSITĂŢI DIN SPANIA

UNIVERSITĂŢI DIN ELVEŢIA

UNIVERSITĂŢI DIN AUSTRIA

UNIVERSITĂŢI DIN COREA

incluse în Proiectul World Education
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Programe principale

IUM oferă o abordare echilibrată şi riguroasă, tehnologii şi studii ce îmbină predarea funcţională şi
analitică pentru domeniul de afaceri, bazându-se pe studii de caz reale.

Universitatea face parte din organizaţiile internaţionale având legături internaţionale cu peste 20 de
universităţi oferind studenţilor posibilitatea să-şi petreacă un semestru de studiu în S.U.A., Marea
Britanie, China, Mexic, Spania şi altele. 

International University of Monaco (IUM) este o universitate internaţională care
oferă specializări din domeniul afacerilor în care studiile universitare sunt predate
de către cadre didactice ce profesează în domeniul respectiv, instruirea fiind ba-
zată pe cazuri reale. Prin localizarea universităţii în apropierea Coastei de Azur, In-
ternational University of Monaco este considerată centru internaţional de afaceri.
Şcoala de Afaceri Monaco din cadrul universităţii dezvoltă lideri  şi antreprenori
de succes. Aceasta este singura universitate din regiune care oferă studii de afa-
ceri predate în limba engleză. Programul MBA oferit de către universitate face
parte din Top 100 MBA conform Ziarului "Economist".

Taxe în euro: 2012/2013

Programe universitare
Anul 1 8500
Anul 2 8750 - 10500

Anul 3 9000 - 10500

Programe de master 16700

Programe MBA 27450

Executive MBA 21750

Pre – MBA 1920 (3 săptămâni)

Master in Luxury Management 18100

Cazare 9000/an

Masă și transport 5000 / an

Asigurare medicală 500 / an

Materiale de studiu 1500 / an

Taxe de înscriere 100 – 150

Programe universitare
Bachelor in Business Administration
Bachelor in Communication and Entertainment

Programe de master
International Business 
Sustainable Development
Marketing, Communication & Brand Strategy 
Digital Marketing
Finance, Hedge Funds & Private Equity 
Finance, Private Banking & International Wealth
Management 

Quantitative Trading & Financial Engineering
Master in Sport Business Management 
Master in Sustainable Peace through Sport
Master in Luxury Goods & Services 
Master in Luxury Retail Management 
Master in Luxury Hospitality & Event Management

Programe MBA
MBA Full-Time
Pre-MBA
Executive MBA Online

Alte programe

Burse:

Pentru programele universitare
6 burse a câte 6 000 de euro (câte 2 000 de euro/an) pentru candidații cu rezultate academice deosebite

Work scholarship – studenții absolvenți a cel puțin un semestru și cu o medie minimă de 2.5 au posibilitatea de
a lucra 45 de ore lucru reprezentând 1 credit.

Pentru programele de master:
Program combinat între IUM şi Universitatea de Economie şi Afaceri Internaţionale (UIBE) din Pekin, China.
Sunt acordate 8 burse a câte 6000 de Euro pentru programele de master în Finanţe şi Bunuri şi Servicii de Lux.

3 burse a câte 3000 Euro pentru programe de master în Managementul Bunurilor şi Serviciilor de Lux.

Pentru programele MBA:
5 burse a câte 5 000 euro pentru rezultate academice deosebite

Bursa Diana Scott - bursa în valoare de 10 000 Euro pentru candidaţii cu performanţe academice şi profesiona-
le în domeniul Managementul Resurselor Umane, care fac parte din Peace Corps sau activează în cadrul unor
organizaţii de binefacere.

Informații generale
Studenți: 400 de studenți în total

Durata studiilor:
3 ani – programe universitare
1 an – programe de master
1 an – MBA

An universitar: 
3 semestre – septembrie/ ianuarie/ aprilie

Termen pentru înscriere:  Între 15 Dec. şi 15 Iunie

Cerințe pentru înscriere:
Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6 puncte / CAE C
Programe de master:
>  Diplomă de studii universitare într-un domeniu si-

milar
>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6 puncte /CAE C
>  minim 2 ani experiență profesională
Programe MBA:
>  Diplomă de studii universitare
>  GMAT
>  TOEFL iBT 80 puncte / IELTS 6 puncte /CAE C
>  Minim 3 ani experiență profesională

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

International University 
Of Monaco

Monaco, Principatul Monaco

Programe de doctorat – program cu o durată de 3 ani, la absolvirea căruia se obține nivelul de calificare Doctor
în științe în managementul afacerilor.

Cursuri intensive de limbă engleză și pregătire pentru TOEFL:
Pregătire limba engleză - intensiv - 24 ore / săpt. (12 săptămâni)

Engleză academică - 12 ore / săpt. (12 săptămâni)

Pregătire în timpul verii - 24 ore / săpt. (4 săptămâni)

Campusuri universitare
Monaco

Aeroportul cel mai apropiat
Nisa – 40 de minute

Limba de predare
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Programe principale

Universitatea oferă programe de studii de afaceri având o orientare actuală şi personalizată. Siste-
mul academic al universităţii este flexibil şi modern, pe parcursul studiilor, studenţii dezvoltă şi per-
fecţionează aptitudinile profesionale şi personale, dobândind cunoştinţe şi o experienţă valoroasă.
Profesorii asigură realizarea unui învăţământ real de înalt rang, iar studierea disciplinelor necesită o
atitudine serioasă. Studiile se desfăşoară după un program unitar ce permite transferuri eficiente
pentru studenţii din diverse programe sau ţări. 

Program de doctorat - potrivit pentru studenţii care doresc să se specializeze într-un anumit do-
meniu. Ei aprofundează cunoştinţele teoretice, practice şi de cercetare. Durata programului este de
minim 2 ani.

European University reprezintă una dintre cele mai bune şcoli din lume pentru
studii în domeniul afacerilor. Deşi are o istorie relativ scurtă, universitatea a ela-
borat un sistem de învăţământ de prestigiu, cu predare de calitate şi atmosferă
de studiu incitantă şi dispune de o reţea de sedii în diferite ţări. Principiile sale
de bază sunt: realizări excelente, abnegaţie, grijă pentru studenţi, onoare. Uni-
versitatea europeană educă învingători şi pregăteşte inovatori şi specialişti de
înaltă calificare. 

Campusuri universitare
10 campusuri

Limba de predare
Engleză

European University

Elveţia, Spania, Germania, 
Marea Britanie, Singapore

Taxe

Alte programe

European University oferă stagii la diferite companii, ca parte componentă a programelor de studii.
Combinarea studiilor din domeniul afacerilor cu experienţa profesională permite studenţilor apro-
fundarea cunoştinţelor academice, dezvoltarea şi pregătirea personală. Principalele companii inter-
naţionale sunt frecvent invitate la European University pentru a lua interviuri absolvenţilor, și a
prezenta posturile de muncă disponibile.

Stagii

Programe universitare:

International Business Foundation program

BBA - Bachelor of Business Administration

BA - Bachelor of Arts in Communication & Public
Relations

BA - Bachelor of Arts in Leisure & Tourism Mgmt.

BA - Bachelor of Arts in International Relations

BA - Bachelor of Arts in Sports Management

BS - Bachelor of Science in Business Finance

BS - Bachelor of Science in Multimedia Manage-
ment

EBBA - Executive Bachelor of Business Adminis-
tration

Dual Bachelor Degree with Nichols College

Dual Bachelor's Degree with IBS Vilnius University

Sustainability Management

Reputation Management

Crisis and Issues Management

Risk Management

Brand Management and Advocacy

Corporate Reputation Management

Programe de doctorat (PhD):

International Doctorate degree program

MBA cu specializare în domeniul: 

International Business 
Communication & Public Relations 
International Marketing 
Global Banking & Finance 
Leisure & Tourism Management 
Entrepreneurship 
Leadership 
E-Business 
Sports Management 
Human Resources Management
EMBA - Executive Master in Business Administration

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Burse

Programe universitare:
>  Diplomă de bacalaureat

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte

Programe masterat:
>  Diplomă universitară

>  TO EFL iBT 80 puncte / IELTS 6,0 puncte

>  GMAT (recomandare)

>  2 – 3 ani experienţă profesională

Universitatea oferă o bursă care acoperă 30% din ta-
xele de şcolarizare. Cerinte: Medie peste 9.00, TOEFL
iBT min. 90 de puncte. Eseu pe subiect specific dat de
către universitate.

Cerințe pentru înscriere

Programul de pregătire 11,400 €/ 26 000 CHF

Programe universitare

Spania şi Germania 21 600 € / an

Elveţia 26100 CHF/ an

Programe masterat

Spania şi Germania 18 800 € / program

Elveţia 36000 CHF / program

Exe cu ti ve MBA 18 800 €/ program

Cazare:

Elveţia 625 - 1100 CHF / lună

Spania şi Germania 450 - 900 € / lună

Studenţi: 6000

Durata studiilor:
3 ani - studii universitare
1 an - MBA

Anul universitar:
Programe universitare: 2 semestre
Programe masterat: 3 trimestre
Octombrie - Iunie

Începerea anului universitar:
Octombrie - Februarie (studii universitare)
Octombrie, Ianuarie, Martie (studii masterat)

Termenul limită pentru înscriere:
Minim 3 luni înaintea începerii anului universitar

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Is ti tu to Euro peo 
di Des ign

Madrid, Spania

Campusuri universitare
Madrid, Barcelona

Limba de predare
engleză

IED Spania vă aşteaptă in Madrid şi Barcelona pentru a vă dezvolta spiritul creativ şi
pentru a descoperi un mod de viaţă dinamic, diversificat şi unic.

Sunt recomandate celor care incearcă să dobandească primele competenţe profesionale in domeni-
ile modei, designului de interior şi de produs, artelor vizuale, reclamei şi marketingului. Toate
materiile cheie, necesare elaborării unui proiect de design, sunt studiate simultan din perspectivă
teoretică şi practică. La absolvirea cursului studenţii au posibilitatea de a se transfera direct în anul
doi de studiu, după susţinerea examenului de admitere.

Total Design (limbă engleză sau spaniolă) Fashion Communication (limbă engleză)

Instruire în limbă spaniola
Publishing Design
Motion Graphics Design
Mobile Applications Design
and Development
Fashion and Communication
Scenography
Interior / Lighting Design

Management & Direction of Commu-
nication, Marketing and Adv.
Online Media Communication and
Adv.
Children’s Fashion Design
Management of Fashion Companies
Fashion Accessories Design in
Footwear and Bags

Instruire în limbă engleză
European Design Labs
Communication Design
Labs
Strategic Design Labs
Product Design Labs
Fine Art Photography

Instruirea include cunoaşterea metodologiilor adecvate pentru efectuarea cercetarii in domeniul
modei şi designului. Studiul se bazează pe pedagogia experimentală, combinând seminarii, excursii,
masterclasses, proiectare şi proiecte de cercetare.

Programul pentru fiecare specializare include 5-6 călătorii în Europa sau 2 -3 către destinaţii mai
îndepărtate pentru vizite de lucru la centrele mondiale de inovare şi de afaceri. Statele Unite ale
Americii, Milano, Frankfurt, Copenhaga, Amsterdam, Stockholm, Londra şi Paris. În taxa de
şcolarizare sunt incluse costurile de transport şi de cazare în timpul călătoriilor.

Taxe în euro: 2012/2013

Taxa de înscriere pentru studii
universitare şi programe de pregătire
(nerambursabilă)

2500 / an

Studii universitare - 4 ani (lb. spanioă) 6200 / an

Studii universitare - 4 ani (combinat) 6900 / an

Programe de 1 an - lb. spaniolă 7600 / an

Taxa de înscriere pentru studii de
master (nerambursabilă)

3 500 / an

Programe de master - lb. engleză 13 000 / an

Cursuri cu durată de un an şi programe de pregătire

Programele de licenţă sunt acreditate şi pregătesc studenţii pentru cariera internaţională în domeniul
modei şi al designului. La sfârşitul studiilor studenţii primesc o diplomă de licenţă recunoscută la nivel
internaţional. Admiterea pentru programele de licenţă se face printr-un examen de admitere pentru care
institutul oferă gratuit cursuri de pregătire de la distanţă. Instruirea se bazează pe metode de predare
care dezvoltă capacităţile necesare viitorilor designeri pentru a fi capabili să facă faţă provocărilor profe-
sionale. De la dezvoltarea unui plan de lucru şi până la capacitatea de a administra resursele în cel mai
bun mod posibil.
Profesorii sunt experţi recunoscuţi pe plan internaţional din lumea afacerilor, designului, modei şi comu-
nicării. Instruirea se bazează pe cooperarea strânsă cu companii precum: ADIDAS, APPLE, ABSOLUT
VODKA, ALITALIA, AMERICAN HARDWOOD EXPORT COUNCIL, AUDI, BMW, BRITISH COUNCIL, BENET-
TON, BLACKBERRY, CITY COUNCIL OF MADRID, CAMPER, CONVERSE, DOCKERS, ELECTROLUX, FORD,
GAS CLOTHING, iGUZZINI, IKEA, IMAGINARUIM, IBM, LOREAL, LANCIA, LOEWE, MTV, NIKE, NOKIA, PHI-
LIPS, REDBULL, SWATCH, SPRINGFIELD, SIEMENS, SONY RECORDS, TIMBERLAND, TVE, VITRA, VIPS, VI-
SA, VODAFONE, VOGUE, ZARA.

Studiu combinat în limbă spaniolă şi limbă engleză
Studiul include cursuri în ambele limbi, iar studenţi cu un nivel
scăzut sau elementar de limba spaniolă se pot înscrie la pregătire
intensiva de limbă spaniolă în primul semestru şi pot fi acceptaţi în
cadrul programului.

BA Fashion Design
BA Fashion Design, Haute Couture and Bespoke Tailoring
BA Fashion and Textile Design
BA Fashion and Accessories Design
BA Fashion Design and Creative Direction
BA Fashion Design and Communication
BA Fashion Design and Styling
BA Fashion Design and Strategy

Instruire în limbă spaniola
BA Product Design
BA Home Design
BA Urban Design
BA Interior Design
BA Graphic Design
BA Illustration and Animation
BA Motion Graphics and Vídeo
BA Advertising
BA 3D Animation
BA Interactive and New Media
Design

BA Web Design

Programe universitare - 4 ani

Programe de master de cercetare în limba engleză - Research

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Informații generale

Studenţi: 300 de studenţi în total

Durata studiilor
4 ani programe universitare:

1 an programe de master (lb. spaniolă)

1 an programe de master accelerat (lb. engleză)

Cursuri pe perioadă verii

Semestre
Programe de master în limbă spaniolă
- octombrie - iunie
Programe de master în limbă engleză 
- ianuarie - decembrie

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare de 4 ani
>  diplomă de bacalaureat
>  Interviu în limbă spaniolă
>  o bună stăpănire a limbii engleze şi minim nivel

de începător pentru programele combinate
>  examen de admitere în luna iunie sau octombrie

(la alegere) *
>   După înscriere fiecare student va primi drept

de acces la cursul online de pregătire pentru
examenul de admitere

>   După susţinerea examenului de admitere,
studenţii primesc un certificat pentru
admiterea pentru programul de licenţă cu o
durată de 4 ani

Programe de master

> Diplomă de studii universitare într-un domeniu
similar sau experienţă profesională (minim 2 ani)

> Atestat de cunoaştere a limbii engleză/spaniolă
sau interviu

> Portofoliu

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Aeroportul cel mai apropiat
Madrid, Barcelona
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Programe principale

CESINE Business School este supranumită “Universitatea Companiilor” pentru că prin programele
concepute şi numeroasele parteneriate în mediul de business oferă studenţilor cadrul ideal în care
se pot confrunta deja cu lumea reală a afacerilor, făcând natural conexiunea dintre rigoarea ştiinţiifi-
că şi tehnicile aplicate care le permit să devină în scurt timp tineri profesionişti foarte bine pregătiţi
să facă faţă cu succes provocărilor realităţii.

Burse

Bursă pentru taxa de studii - se poate oferi o reducere de până la 50% din taxa de studii pentru pro-
gramele universitare sau cele cu MBA inclus pentru studenţii cu venituri mici în familie. Aceasta este
valabilă numai pentru anul I.

Bursă de excelenţă – aceasta poate ajunge până la 70% din valoarea taxei de studii atâta timp cât
studentul face dovada unor rezultate academice deosebite.

Bursă pentru sportive de performanţă – se poate acorda o reducere între 10% şi 30% din taxa de
studii pentru studenţii care fac sport de performanţă.

Bursă pentru al Doilea Program -  se oferă o reducere de 30% din taxa de studii în cazul celor care
se mai înscriu în cel de-al doilea program de studiu la CESINE

Informaţii generale

Durata Studiilor

3 ani – studii universitare

1 an - studii de master

4 ani - programele cu MBA inclus

An universitar

2 semestre

Înscriere

Începând din Februarie până în Septembrie

Cerinţe pentru înscriere

Programe universitare:

> Diplomă de bacalaureat

> Susţinerea unor testări : Test Psihologic, test de
Personalitate, Test Limba Engleză, Test Limba Spa-
niolă

Programe de master:

> Diplomă de licenţă

> Susţinerea unor testări : Test Psihologic, test de
Personalitate, Test Limba Engleză, Test Limba Spa-
niolă

> unele programe solicită experienţă profesională
relevantă

Cazare

Echipa universităţii oferă sprijin gratuit pentru a cău-
ta cazare în clădirile pentru studenţi din oraş.. 

Înfiinţată în 1993 CESINE Business School a devenit în scurt timp una dintre cele
mai prestigioase instituţii din nordul Spaniei în domeniile Business Administra-
tion; Advertising, Public Relations and Marketing, Computer Engineering şi In-
dustrial Design and Multimedia Engineering. CESINE este parte a Universităţii
din Wales, ceea ce face ca toate programele universitate să aibă dublă
recunoaştere. Prin parteneriatele cu mai multe universităţi din toată lumea,
studenţii au posibilitatea să studieze în mai multe campusuri pe parcursul
programului universitar, dar şi să opteze pentru programe bilingve.

Cesine Business School

Santander, Spania

Taxe în Euro:

Studii universitare 5850 - 6400 / an

Studii universitare (Dual Degree) 
7500 - 8150/ an

MBA 9000 /program

Cazare 480-570  / luna

Programe universitare
Business Administration (на английски език)
Advertising and Marketing
Industrial Design and Multimedia Engineering
Information Technology Engineering

Programe de master:
Executive MBA
Executive MBA in tax and accounting consultancy
Executive MBA in marketing and business manage-
ment
Executive MBA in communications and digital mar-
keting
Executive MBA in sports and golf management

Master online:
International MBA 
MBA International Marketing 
MBA in Innovation and Technology Management
MBA in IT Security and Technology Management

Programe cu Diplomă de Licenţă + MBA (4 ani)
Business Administration + International MBA
Advertising and Marketing + MBA International
Marketing
Industrial Design and Multimedia Engineering +
MBA in Innovation and Technology Management
Information Technology Engineering + MBA in IT
Security and Technology Management

Cel mai apropiat aeroport
Madrid

Limba de predare
Engleză şi Spaniolă

Baze universitare
Santander

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de ad-
mitere prin Integral.

Informații despre înscriere:

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Universitatea deține și un campus în Tailanda, ce reprezintă o oportunitate excepțională pentru studenții
care doresc o bună pregătire, campus exotic, program de schimb într-un mediu multicultural și studii mai
ieftine.

La Webster University învață studenți din toată lumea în cadrul programelor de licență și master în
domenii precum Artă, Administrarea Afacerilor IT. Pregătirea teoretică solidă și atelierele de lucru pe
proiecte reale sunt conduse de profesori cu experiență, în colaborare cu diferite companii și organizații
de prestigiu. Programele de schimb realizate între diferitele facultăți și filiale ale universității facilitează
învățarea și dezvoltarea la cel mai înalt grad a potențialului academic și creativ al studenților. Diploma de
la Webster reprezintă o garanție a succesului în profesia aleasă și un excelent punct de plecare pentru
cariera de cercetare științifică.

Universitatea americană Webster și-a situat una dintre modernele sale filiale în capi-
tala Austriei. Viena este un oraș cu o istorie și cultură impresionante, un simbol al
învățământului de prestigiu și al manierelor rafinate. Combinând bogatele tradiții
europene cu libertatea sistemul american de învățământ, universitatea oferă
educație de calitate într-o atmosferă academică ireproșabilă, mediu cultural
diversificat și viață socială echilibrată.

Cel mai apropiat aeroport
Viena – 20 min.

Limba de predare
engleză

Webster University, Vienna

Viena, Austria

Taxe în euro / dolari americani:

Programe universitare 16960 euro/an

Master 22 000 – 30 000 euro/an
MBA cu profil 26 880 euro/an

Taxă de admitere 40 euro/o singură dată
Taxă înscriere târzie 90 euro/o singură dată

Cheltuieli de întreținere 8100 euro/an

Manuale 800 euro

Programe universitare (Thailanda) $ 11 504/an

Programe de master (Thailanda) $ 16 718/program

MBA (Thailanda) $ 16 718 – 22 291/program

Programe principale în limba engleză

Programe universitare:

Art

International Relations

Management

Media Communications

Psychology

Business Administration

Programe de master:

Human Resources Management

International Business

International Relations

Marketing

Finance

Counseling Psychology

Subspecializări:

Art History

Economics

Computer Science

History

Political Science

Studio Art

Website Design (Minor or Certificate in Web
Site Design)

German

MBA cu profil:

Finance

International business

International relations

Marketing

Human Resources Management

Online Aviation

Baze universitare

Viena

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării

Informații despre înscriere:

Începând cu acest an, universitatea oferă un nou program de master online în Administrația
mediului înconjurător.

Program de studiu online

Universitatea oferă o bursă în valoare de 50% din taxa de școlarizare pentru programele MBA. Bursa
se acordă pe baza performanțelor academice ale studentului.

Burse

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Prețurile nu includ cazarea și masa.

Informații generale
Studenți:

80% studenți străini

500 studenți în total

Durata studiilor:

Programe universitare – 4 ani

Master: 15 – 24 luni

Structura anului universitar: 3 semestre

Începerea anului universitar: mai, august, oc-
tombrie, ianuarie, martie

Termen limită de înscriere: 17 martie, 1 mai, 1 sep-
tembrie, 27 octombrie, 19 ianuarie pentru semestrul
respectiv

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare:

>  Diplomă de Bacalaureat
>  Foaie matricolă
>  Recomanadare din partea a doi profesori
>  TOEFL iBT 80 puncte/IELTS 6.0 puncte/CPE-B/CAE-B

Programe de master:

>  Vârsta peste 22 ani

>  Diplomă de Licență

>  TOEFL 230/IELTS/CPE-B/CAE-B

>  Numai pentru MBA:

>  GMAT (poate fi luat și pe durata primului semestru)

>  min. 2 ani experiență profesională
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Programe principale

Programele oferite sunt în domeniul ingineriei, arhitecturii, managementului, sănătăţii şi ştiinţelor
sociale. Pe lângă abordarea inovatoare de predare, universitatea oferă multe activităţi practice. O
parte dintre lectorii invitaţi sunt persoane care deţin funcţii cheie în domeniul afacerilor. 

Carinthia Universiity este prima instituţie cu orientare profesională din Austria, care oferă studenţilor
săi o bază de date pentru iPhone. Prin aceasta ei pot păstra programul de studiu în  iPhone-ul lor
sau pot afla unde se află cea mai apropiată cafenea sau unde pot obţine reduceri pentru studenţi.

Înfiinţată în 1995, Carinthia University of Applied Science (CUAS) a început cu
doar două programe şi 70 de studenţi. În prezent, în cele cinci filiale sunt oferite
peste 40 de specializări  în limba germană şi limba engleză, având peste 2.000
de studenţi full-time si part-time. Cu cei 2000 de absolvenţi universitatea şi-a
adjudecat deja un loc în mediul academic. 

Carinthia University of
Applied Science

Villach, Austria 

Taxe in euro 2012 / 2013

Programe universitare 363 /  pe semestru 

Programe masterat 363 /  pe semestru 

Bani de buzunar 800 /  lună

Programe de master în limba engleză
Campus Villach

Bionik/Biomimetics in Energy Systems

Electrical Energy & Mobility Systems

Integrated Systems and Circuits Design

International Business Management

Spatial Information Management

Systems Design

Campus Klagenfurt
Communication Engineering for IT

Health Care IT

Programe de master în limba germană
Campus Spital

Architecture

Civil Engineering

Campus Villach
Light Weight Engineering

Public Management 

Campus Feldkirchen
Social Work: Developing and Shaping

Programe universitare în limba germană
Campus Spital

Architecture

Civil Engineering

Campus Villach
Geoinformation and Environmental Technologies 

Mechanical Engineering

Engineering and Management

Mechatronics 

Business and Management

Digital Business Management

Hotel Management

Public Management 

Campus Klagenfurt
Medical Engineering

Network & Communication Engineering 

Klagenfurt Klinikum
Biomedical Science 

Occupational Therapy 

Midwifery 

Speech and Language Therapy 

Physiotherapy 

Radiologic Technology 

Campus Feldkirchen
Healthcare Management 

Social Work 

Informaţii generale 

Studenţi: 

80% de studenţi din străinătate 

Durata studiilor: 

Studii de licenţă: 4 ani 

Studii de masterat: 12-24 luni. 

Anul universitar: 2 semestre 

Începutul anului universitar: 1 octombrie 

Termenul limită pentru înscriere:

15 Maie - programe universitare 

15 iunie - masterat 

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare 

> Diploma de Bacalaureat 

> Fisa Matricola 

> Recomandari de la doi profesori 

> Cunoştinţe de limba germană - nivel 2B pt.
programe în limba germană

Programe de masterat 

> Diploma de licenţă

> Cunoştinţe de limba engleză - la nivel înalt - IELTS
6.0, (min 5.5 /comp.), TOEFL 92 (min 23 /comp. )
CPE-C, CAE-B

> Cunoştinţe de limba germană - nivel 2B pt.
programe în limba germană

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informaţii despre înscriere:

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Baze universitare
Villach, Spital, Klagenfurt,
Feldkirchen

Cel mai apropiat aeroport
Viena, München 

Limba de predare
engleza, germana
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WU Executive Academy ce aparţine de Universitatea de Afaceri şi Economie din Viena
(Vienna University of Economics and Business – WU) oferă cursuri pentru top-manageri
la cel mai înalt nivel internaţional. WU Viena a fost înfiinţată în anul 1898 de Împăratul
Austriac. În prezent, mai mult de jumătate din studenţii săi urmează cursuri de master,
fiind absolvenţi de studii economice în Austria. Universitatea menţine un parteneriat
strâns cu peste 200 de instituţii superioare de învăţământ din lume. Are o orientare
internaţională pronunţată, dispune de infrastructură modernă, iar apropierea de Europa
de Est îi conferă un avantaj serios faţă de multe şcoli de afaceri.

WU Executive Academy

Viena, Austria

Taxe în euro: 2012/2013

Executive MBA (Global)

Executive MBA (Bucharest)

Professional MBA (with specialization in):

• Banking

• Energy Management

• Entrepreneurship & Innovation

• Finance & Controlling

• Marketing & Sales

• Project & Process Management (Bucharest)

• Project & Process Management (Vienna)

• Tourism Management

LLM: Master of Laws (International Tax Law)

WU Executive Academy acordă burse pentru studenţii care doresc să urmeze programul pentru manageri de top
la București – Executive MBA (Bucharest)
Finanţarea este în valoare de 15.000 euro şi se acordă candidaţilor cu rezultate excepţionale şi CV impresionant.

Principalele programe de masterat în limba engleză

Professional MBA Health Care Management

Professional MBA Social Management

Professional MBA Public Auditing

Executive MBA (PGM)

MBL: Master of Business Law (Corporate Law)

Principalele programe de masterat în limba germană

Burse
Programe de master (în funcţie de
specializare)

11900 - 45000 / pro-
gram

Cheltuieli de transport şi cazare 3000

Taxa de admitere 200 (pentru MBA)

Informaţii generale
Studenţi:
800 studenţi în total

Durata studiilor:
Executive MBA (Global)-14 luni
Professional MBA-18 luni
Professional MBA Health Care Management-24 luni
Professional MBA Social Management-24 luni

Începerea anului universitar: în funcţie de pro-
gram:
Executive MBA (Global) - aprilie
Executive MBA (Bucharest) - noiembrie
Executive MBA (PGM) - noiembrie
Professional MBA Banking -octombrie
MBA Energy Management - octombrie
Professional MBA Entrepreneurship & Innovation -
octombrie
Prof. MBA Finance & Controlling - octombrie
Prof. MBA Health Care Management - septembrie
Prof. MBA Marketing & Sales - septembrie
Prof. MBA Project & Process Management
(Bucharest)- iulie
Prof. MBA Project & Process Management (Vienna)-
septembrie
Professional MBA Tourism Management - oc-
tombrie
LLM: Master of Laws (International Tax Law) - sep-
tembrie
MBL: Master of Business Law (Corporate Law) -
septembrie

Cerinţe pentru înscriere
Programe de master:
>  Diplomă de licenţă într-un domeniu asemănător
>  Experienţă de lucru de cel puţin 3 ani pentru
MBA
>  Engleza la nivel foarte bun
>  GMAT (recomandat pentru programele MBA)
>  Interviu

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programele de studiu ale WU Executive Academy sunt acreditate de sistemul recunoscut la nivel
mondial al Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii – European Quality Improvment System
(EQUIS). O recunoaştere a calităţii cursurilor MBA este şi noua acreditare a Asociaţiei Mondiale MBA.
WU Executive Academy este una dintre cele două şcoli de afaceri din Austria şi Germania care în-
deplinesc standardele înalte ale acestor două organizaţii de certificare.  Cei 100 de ani de experienţă şi
reputaţia deosebită în sfera formării de manageri, plasează şcoala în topul celor 100 de universităţi de
afaceri din lume.  Aceasta a ocupat locul 34 în clasamentul Financial Times al şcolilor de afaceri (2009),

- locul 41 în lume în topul Financial Times al programelor MBA pentru top-manageri (Executive MBA) (2009),

- printre cele mai bune 50 de programe MBA din lume conform clasamentului făcut de Handelsbattt ( 2006),

- locul 1 în clasamentul şcolilor MBA realizat de Ziarul Financiar, România (2010). 

În fiecare an, la programele MBA ale academiei de top-manageri învaţă 800 de masteranzi şi sute de
coordonatori operativi, experţi şi angajaţi cu potenţial din peste 80 de ţări. În prezent, programele sunt
oferite simultan în peste 15 ţări de pe trei continente.

Baze universitare
Viena, Bucureşti

Cel mai apropiat aeroport
Viena, Bucureşti

Limba de predare
engleza, germana

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informaţii despre înscriere:

Advertising and Sales € 6,600 18 luni - part time

Health Care Management € 9,600 18 luni - part time

Insurance Management  € 6,600 18 luni - part time

Market Research € 6,600 18 luni - part time

Post Graduate Management (PGM) € 6,500 12 luni -
part time

Social Management € 9,900 18 luni - part time

Tourism & Event Management  € 6,600 18 luni - part
time

Cursuri de certificare în limba germană
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Baza universitară se află în aşa numitul „Sillicon Valley Corean”, aflat la numai o oră distanţă cu tre-
nul de Seoul. Baza nou construită dispune de toate mijloacele necesare, precum şi de o sală de
sport multifuncţională cu 5 etaje cu piscină, sală de fitness, saună, teren de baschet, salon de gim-
nastică şi altele. Universitatea oferă numeroase programe în domeniul afacerilor, iar în paralel toţi
studenţii pot studia gratuit limbile japoneză, chineză sau coreană. Metoda de predare este preluată
din sistemul american.   

Solbridge oferă studenţilor care s-au afirmat pe parcursul procesului academic programe de stagiu
cu plată în companii internaţionale şi coreene.

Informaţii generale
Studenţi
250

Durata studiilor 
Studii universitare – 4 ani (8 semestre)
Studii de Master – 2 ani (4 semestre)

Anul universitar:
2 semestre

Începerea anului universitar
Toamnă (1 Septembrie) şi Primăvară (2 Martie)

Perioada înscrierilor:
Vă puteţi înscrie oricând şi puteţi începe cu semestrul
de primăvară sau toamnă.

Cerințe pentru înscriere

Studii Universitare

>  Diploma de studii liceale

>  TOEFL IBT 79 puncte / IELTS 6,0 puncte

Studii de Master:

>  Diplomă de studii universitare

>  TOEFL IBT 88 puncte / IELTS 6,5 puncte

Solbridge International School of Business a fost creată pentru a răspunde nevoii de
programe internaţionale care pun accentul pe economiile din Asia şi legăturile aces-
tora cu restul lumii. Având originea într-o şcoală internaţională de afaceri cu predare
în limba engleză, în prezent Solbridge se numără printre cele mai moderne universi-
tăţi din lume, instituţie de cercetare şi instruire, care generează idei şi pregăteşte oa-
meni calificaţi pentru a activa în economia globală.

Solbridge International 
School of Business

Daejeon, Corea

Taxe în dolari SUA:

Stagii cu plată

Principale programe

Programe universitare:

Bachelor of Business Administration in:

> International Finance

> International Marketing

> International Business

> Information Technology and Management

> Entrepreneurship

MBA cu specializare în:

Financial Management 

Strategic Management

Marketing Management

Information Technology and Management

Entrepreneurship

Taxă de înscriere 50$

Programe universitare 11936 $ / an

MBA 14790 $ / an

Campus şi masă 3000$ / an

Depozit pentru daune 110$

Asigurare medicală 150 $

Alte taxe 200$

Manuale 400$

Cheltuieli lunare 400$

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Campusuri universitare 
Daejeon, aflat la 1 oră de Seoul

Aeroportul cel mai apropiat
Seoul - 2 ore

Limba de predare 
Engleză

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pentru studenţii (programe universitare şi de master)
cu rezultate academice foarte bune universitatea ofe-
ră reduceri de până la 10% din taxa de şcolarizare.

Burse
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HTW Chur este o universitate relativ mică, metoda de predare bazându-se pe o abordare
personalizată. De aceea grupele de studiu sunt de dimensiuni mici, întărind procesul de comunicare
profesor-student şi ducând la un proces mai uşor de învăţare. Astfel profesorii şi lectorii sunt direct şi
activ implicaţi atât în dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor studenţilor cât si în întărirea abilităţilor
de comunicare si relaţionare intersocială. De asemenea HTW Chur pune accentul pe dimensiunea
pluridisciplinară si multiculturală, promovând programe de mobilitate destinate studenţilor si având un
număr semnificativ de studenţi internaţionali. În cadrul programelor de exchange universitatea
colaborează cu peste 30 de universităţi la nivel mondial unde studenţii pot petrece unul sau două
semestre. Studenții au posibilitatea de a îşi extinde cunostinţele profesionale în stagii de lucru sau în
companii locale şi internaţionale.

Informaţii generale
Studenţi:
3400 Studenţi in total
400 Studenţi din strainatate

Durata studiilor:
Studii universitare –  3 ani
Studii de master – 1 an si jumătate
Începutul anului şcolar:

Septembrie 

Data limita de aplicare 

30 Aprilie

Cerinţe pentru înscriere
Studii universitare
>  Diplomă de Bacalaureat 
>  TOEFL IBT 90 /IELTS 6.5/CAE/CPE  

Studii de master
>  Diplomă de Licenţă
>  TOEFL IBT 100/IELTS 6.5 /CAE/CPE  

Universitatea HTW Chur a fost fondată în 1963, cu statutul de institut tehnologic,
schimbându-se în anul 2000 în universitate de ştiinţe aplicate.În prezent 1,400 de
studenţi studiază în această universitate în cadrul a 5 programe de licenţă şi 4 pro-
grame de master în domeniile tourism,management, entrepreneurship, information
technology, telecomtion, construction, şi media. HTW Chur deţine 7 instituţii impli-
cate activ în cercetare, contribuind la dezvoltarea economiei elveţiene.

The University 
of Applied Sciences 
HTW Chur

Chur, Elveţia

Taxe în CHF 2012-2013

Bachelor Degree in English: Tourism
Master Degree in English: Tourism

Основни програми

Programe universitare 1460 / semestru
Programe masterat 1900 / Semestru

Taxa de aplicare 300 CHF

Taxa de aplicare (MscEng) 300 CHF

Cazare min 900 / luna

Universitatea nu oferă cazare în campus dar ajută studenţii să îşi găsească o cazare cât mai potrivită.
În momentul sosirii la universitate studenţii trebuie sa plăteasca un depozit de 2700 CHF si o chirie
lunară in valoare de aproximativ 900 CHF.

Cazare

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Campusuri universitare - 3
Chur

Aeroportul cel mai apropiat
Zurich

Limba de predare
Engleză

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Te
aşteptăm 

la seminarul 
Swiss Education Group

pe 
6 şi 7 Noiembrie 2012

în Bucureşt i si
Constan�a!
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De aproximativ 26 de ani, César Ritz Colleges
Switzerland a contribuit la excelenţa internaţio-
nală din domeniul managementului turismului
hotelier. În anul 1986, Fundaţia “César Ritz” îm-
preună cu Monique Ritz, fiica bine-cunoscutului
César Ritz, au fost de acord ca, colegiile să le
poarte numele de “César Ritz” – nume recunos-
cut de asemenea prin faimosul lanţ hotelier şi
prin faptul că ocupă locul întâi în domeniul hote-
lier. Colegiile “Cézar Ritz” sunt lideri internaţionali
în educaţia hotelieră, oferind o mare varietate de
programe universitare la diferite niveluri, toate
acestea în locaţii precum Elveţia, SUA şi Australia. 

Programe principale (în limba engleză)

Certificat – 2 ani (5 semestre):

Swiss Higher Diploma in Hotel & Tourism Manage-
ment 

Postgrad. Diploma in Int.l Hospitality Mgmt 

Programe universitare – 3 ani (8 semestre):

Bachelor of International Business in Hotel &
Tourism Management 

Programe de master 

Master of Arts in International Business in Hotel &
Tourism Management 

Master of Science in International Hospitality Mgmt 

IHTTI este localizată în centrul oraşului istoric
Neuchâtel. IHTTI are o strânsă relaţie cu uni-
versităţile din apropiere, precum şi un parte-
ner universitar în Marea Britanie – University
of Derby, fiind recunoscută de către Ziarul
The Guardian, drept una dintre universităţile
profesionale de top în domeniul turismului şi
ospitalităţii.

Programe principale (în limba engleză)
Certificat:
Specialization in Swiss Pastry and Choco-
late Arts
Programe universitare
Bachelor of Arts in Culinary Arts
Programe de master 
MA Degree in International Hospitality
Management

Швейцария
Timp de trei decenii, Swiss Education Group a fost cel mai mare grup educational din domeniul turismului
și management ospitalier, nu numai în Elveția, dar și în întreaga lume. Din 1982, când a deschis primul său
hotel-școală, a reușit să alăture grupului patru dintre cele mai importante instituții de învățământ din
domeniu: HIM, Hotel Institute Montreux a fost primul care adera în 2002, apoi în 2004 IHTTI, International
Hotel and Tourism Training Institute (fondat în 1984) s-a alaturat grupului urmat de Cesar Ritz Colleges, in
2011.

Recunoscut ca un furnizor lider de programe educaționale în domeniul managementului turismului,  SEG a
stabilit cursurile sale într-un mod care să răspundă nevoilor industriei. Acest lucru permite studenților să
găsească cu ușurință un loc de muncă imediat după absolvire și să devină pe deplin operaționali, fără a fi
nevoie de o formare profesională suplimentară.

Stagiul universitar este parte integrantă a programului academic. Primul şi al doilea an de studii in-
clud câte 5 luni de stagiu plătit în Elveţia sau în străinătate. De asemenea, ambele programe post-
universitare necesită minimum 5 luni de stagiu universitar în străinatate. Stagiile sunt de obicei
organizate de către Centrul de Recrutare SEG.

Fondată în 1985, HIM se bucură de o
reputaţie excelentă la nivel global datorata
calităţii programelor oferite,  adaptate
constant necesităţilor industriei. HIM oferă
programe în domeniul de afaceri şi turism,
combinând tradiţiile sectorului ospitalier
din Elveţia cu practicile manageriale din
SUA. 
Programe principale (în limba engleză)
Programe universitare
Swiss BBA (Hons) Degree in Hospitality &
Business Management 
Programe de master 
PGD in Hotel Management

Swiss Education Group
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Campusuri universitare
Le Bouveret 
Brig

Aeroportul cel mai apropiat
Geneva, Zurich

Limba de predare
Engleză

Taxe în franci elveţieni 2012/2013

SHMS a fost fondată în 1992 şi în cei 20 de ani de
activitate şi-a construit renumele unei instituţii
academice de referinţă pentru viitorii profesionişti
în domeniul turismului. Principala inspiraţie a
SHMS este tradiţia elveţiană în industria
ospitalităţii. Atât absolvenţii de studii de licenţă cât
şi de master obţin diplomă cu dublă acreditare:
diploma elveţiană şi diplomă britanică de la
Universitatea Derby.
SHMS are două campusuri:
SHMS Caux
Este amplasat în legendarul Palat Caux şi are o
localizare unică, nu departe de pitorescul oraş
Montreux. Fiind primul Castel-Hotel din Elveţia,
Palatul Caux este un loc cu adevărat unic pentru
studenţi.
SHMS Leysin
Se poate ajunge cu uşurinţă în campusul SHMS
Leysin cu trenul de la Geneva sau Zurich. Orele de
curs şi practică au loc în cladirile a două hoteluri
renumite: Mont-Blanc Palace şi Belvedere, care sunt
legate între ele printr-un lift special.  
Programe principale (în limba engleză)

Programe universitare
Hospitality Management
Hospitality and Events Management
Events Management

Programe de master 
Master of Arts in International Hospitality Manage-
ment
MIB - Master of International Business in Hotel, Re-
sort and Spa Management

Informaţii generale

Studenţi: 4500
Studenţi din 60 de ţări diferite
500 de studenţi în total
Durata studiilor:
pregătitor curs. în limba engleză – 11 săptămâni
Program certificare – 2 ani
Programe universitare – 3 ani
Programe masterat în limba engleză – 11 luni
Programe post-masterat – 12 luni
Anul universitar: 3 semestre
Începerea anului universitar:
iulie, octombrie, ianuarie, aprilie
Termen limită pentru înscriere:
3 luni înainte de începerea semestrului

Cerințe pentru înscriere:

>  diplomă de studii superioare sau de 
bacalaureat

>  TOEFL 61 iBT/ IELTS 5.5
>  TOEFL 80 iBT/ IELTS 6.0 – pt prog. masterat
>  Min. 22 ani pentru înscrieri la master
>  Minim 18 ani pentru studii universitare

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Culinary Institute Switzerland îmbină mai multe

tradiții culinare europene, cum ar fi preparate

din bucătăria franceză și italiană. Curricula, este

o îmbinare intre partea teoretică si practică, cur-

surile au loc în grupuri restrânse ce implică

studenţii în arta bucătariei europene, si oferă

studenţilor oportunitatea de a-şi dezvolta

abilităţile profesionale şi de a deveni familiarizaţi

cu practicile tradiționale şi tendințele moderne.

Programe principale (în limba engleză)

Certificat

Specialization in Swiss Pastry and Chocolate Arts

Programe universitare

Bachelor of Arts in Culinary Arts Program certificare incl.
taxe de studiu, cazare, masă

14750  - 26750/ semestru

Programe universitare incl.
taxe de studiu, cazare, masă

14750 / semester (sem. 1-3)
15150/ semester (sem. 4-8)

Programe masterat incl. taxe de
studiu, cazare, masă 15150 - 27750 / semester

Plată suplimentară pentru camera sin-
gle standard 2350 / semester

Plată suplimentară pentru camera sin-
gle de lux 3950 / semester

Plată suplimentară pentru cameră du-
blă de lux 1900 / semester

Bani de buzunar min. 150 / luna

An pregătitor în limba engleză  600 /sapt.

Costuri suplimentare (asigurare, ex-
cursii, uniforme şi manuale) 2150 (primul semestru)

Costuri suplimentare (asigurare, ex-
cursii, uniforme şi manuale) 1500 (fiecare semestru)

Deposit 1500

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Studiul academic este organizat pe module. Programele universitare şi cele de master includ cursuri
într-un mediu hotelier real, care oferă studenţilor încredere şi stimulează dezvoltarea lor profesională.
Studiul este orientat spre evidențierea calităților individuale și crearea unor profesioniști cu abilități de
lider şi cu o orientare internaţională în afaceri. Universitatea încurajează inițiativa și asigură o pregătire
excelentă a studenților în timpul stagiilor și după finalizarea cu succes a studiilor. Programele sunt re-
cunoscute de către Manchester Metropolitan University – MMU, Marea Britanie și se acordă diplome
duble. Parteneriatul între IMI și MMU a primit avizul asociației independente UK AAA care se ocupă cu
evaluarea calității învățământului superior. 

Elveţia este patria turismului modern şi are o tradiţie bogată în domeniul turismului şi
învăţământului superior de prestigiu. Aşezată într-un complex hotelier propriu într-o zo-
nă liniştită în apropiere de Lucerne, pe malul lacului cu acelaşi nume, universitatea de
management hotelier pregăteşte specialişti pentru poziţii de conducere în domeniul tu-
rismului. Universitatea este acreditată de către Ministerul Învățământului a cantonului
Lucerne şi este membru în Federaţia Universităţilor Particulare din Elveţia.

International Hotel 
Management Institute (IMI)

Lucerne, Elveţia

Taxe în franci elveţieni 2012 / 2013

Programe universitare:

International Hotel Management

International Hotel and Tourism Management

International Tourism Management

European Culinary Management

International Tourism and Events Management

International Hotel and Events Management

Restaurant Management

Hospitality Management

Programe de master:

MBA in Swiss Hotel Management

Dual MBA in International Hospitality Management

MBA International Hotel, Health and Spa
Management

Certificate și diplome:

Certificate International Hotel and Tourism Manage-
ment

IMI/ MMU Dual Certificate in International Hotel and
Tourism Management

Dip. HE European Culinary Management

Dip. HE International Tourism Management

Dip. HE International Hotel and Events Management

Dip. HE International Tourism and Events Manage-
ment

PG Diploma in International Hotel and Events Man-
agement

Dip. HE Hotel Management

Dip. HE International Hotel and Tourism Management

Dip. HE Restaurant Management

Dip. HE Hospitality Entrepreneurship

Management Culinar European este program cu o durată de 5 luni având scopul de a pregăti specialiști calificați
în domeniul bucătăriei europene, în conformitate cu cerințele moderne de alimentație sănătoasă. Absolvenții pri-
mesc titlul ”specialist în management culinar” care le oferă dreptul de a ocupa poziții de conducere în domeniul
respectiv. 

Programe principale

Alte programe

În timpul stagiului studenții primesc un salariu lunar, care variază între 2070 – 2450 CHF, și după plata impozitelor,
a cheltuielile de cazare și masă suma netă va fi aproximativ 1000 – 1400 CHF. Pe parcursul primului an stagiul este
obligatoriu și este organizat în mod gratuit cu ajutorul departamentului specializat pe lângă IMI. Pe parcursul
următorilor ani studenții pot să-și asigure în mod independent locuri de muncă sau să se folosească de serviciile
instituției de învățământ în schimbul unei taxe minime. În timpul stagiului nu se plătesc taxe de studii.

Stagii

Taxa de înscriere 2800 /semestru

Certificate / Higher Diploma 
Taxe de studiu, cazare, masă 2100 /program

Management Culinar European 22350 /program

Studii universitare 
Taxe de studiu, cazare, masă 22350 /semestru

Calificare post-diplomă 
Taxe de studiu, cazare, masă 20850 /semestru

MBA (pentru absolvenţii calificării
post-diplmă) 2100-27000 /semestru

MBA (înscriere directă) 24 000 – 3 0000 /semestru

Engleză intensiv / 1-3 luni 1575 – 3725 /semestru

Taxa de înscriere 480-2800 /semestru

Bani de buzunar Aprox. 500 /lună

Campusuri universitare
Kastanienbaum

Aeroportul cel mai apropiat
Zurich – 1 oră
Lucerne – 15 min. 

Limba de predare
Engleză

Informații generale
Studenţi:
100% studenţi din străinătate
600 studenţi în total

Durata studiilor:
Programe universitare – 3.5 ani
Programe de master – 6-24 luni
Management Culinar European – 1 an
An universitar:
2 semestre: Ian, Apr, Iulie, Oct. 

Termen limită pentru înscriere: 
Min. cu 3 luni în avans înaintea începerii 
programului. 
MBA – ianuarie - iulie

Cerințe pentru înscriere:
Programe universitare
> Vârstă – peste 17 ani 
> diploma de învăţământ secundar
> TOEFL iBT 71/IELTS 5.5 

Programe de master
> diplomă de studii universitare
> TOEFL iBT 71/IELTS 5.5 
> Experinţă profesională în turism

Calificare post-diplomă de Management Hote-
lier Internaţional
> Vârstă – peste 17 ani 
> diploma de învăţământ secundar
> Diplomă de şcoală profesională de alimentaţie

publică
> TOEFL iBT 61/IELTS 5.0

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi



Bulgaria și Grecia
Universitățile internaționale 

Universitățile internaționale în Bulgaria și Grecia permit studenților să învețe de la lectori
străini și după programele unor universități străine de top.
În majoritatea instituțiilor de învășământ se vor obține două diplome de studii superioare -
una din partea universității externe, care oferă certificarea, și una din partea universității
partenere.

UNIVERSITĂŢI DIN BULGARIA

UNIVERSITĂŢI DIN GRECIA
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AUBG oferă educaţie de tip american liberal arts – un model de educaţie ce a deve-
nit deja un standard utilizat în intreaga lume. Studiile universitare sunt flexibile şi în
limba engleză. Facultăţile sunt reprezentate de studenţi excelenţi şi profesori, în
mod special din SUA şi Europa. 
AUBG este o instituţie acreditată în SUA şi Europa. Absolvenţii universităţii primesc
diplomă europeană şi americană, recunoscute la nivel internaţional. 
AUBG participă la toate programele organizate de Uniunea Europeană pentru
schimbul educaţional, precum Erasmus şi Leonardo, în aşa fel încât studenţii să aibă
posibilitatea să-şi petreacă un semestru sau un an în străinătate la una dintre cele
100 universităţi partenere în Europa şi SUA.

Aeroportul cel mai apropiat
Sofia - 1,5 ore

Limba de predare
Engleză

American University 
in Bulgaria (AUBG)

Educaţie Americană din Perspectivă Europeană

Taxe USD 2013/2014

Burse
AUBG pune la dispoziţie burse şi ajutor social în valoare de 5,000,000 $. Ajutorul social şi bursa sunt
bazate pe meritele academice obţinute şi se acorda şi în funcţie de venitul familiei. Se oferă 10 pachete
de ajutor financiar, care variază între 10% si 100% din taxa de şcolarizare, care se acordă pentru o pe-
rioadă de 4 ani de studiu. Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi Integral Programe Educa-
ţionale.

Programe principale in limba engleza:

Programe universitare
American Studies

Business Administration

Computer Science

Economics

European Politics

Journalism and Mass Communication

Information Systems

History and Civilizations

Mathematics

Political Studies and International Relations

Programe de master
Executive MBA

Master of Science in Software Engineering

> Anthropology

> Computer Science

> Economics

> European Studies

> Fine Arts

> History

> Literature

> Information Systems

> Journalism and Mass Communication

> Mathematics

> Political Science and International Relations

> Philosophy and Religion

> Southeast European Studies

Unul dintre motivele importante în alegerea universităţii AUBG este faptul că studenţii pot planifica singuri pro-
gramele de interes pentru viitoarea lor carieră profesională. Studenţii pot combina două specializări de studiu, pu-
tând avea posibilitatea să aleagă în afară de specializarea deja aleasă, încă o specializare:

Programe universitare $9800/ an
Cazare (studii licenţă) $ 1240 - 1550 / an

Taxă de student(studii licenţă) $350 / an

Exe cu ti ve MBA € 10,000 / tot programul

Taxă de aplicare  Executive MBA € 35

Informaţii generale
Studenţi:

619  studenţi internaţionali 
1100 studenţi în total
Executive MBA - 25 studenţi

Durata studiilor:
Programe universitare: 4 ani
Executive MBA - 16 luni

Anul universitar:
2 semestre – programe universitare
4 semestre în total - Executive MBA 

Începerea anului universitar:
Programe universitare - 
Septembrie, Ianuarie
Executive MBA - Ianuarie

Termenul limită pentru înscriere:
Programe universitare
Cetăţeni UE:
Septembrie – 1 Iunie
Ianuarie  – 1 Noiembrie

Cetăţeni Non-UE:
Septembrie– 1 Iunie
Ianuarie  – 1 Octombrie

Programe masterat
Executive MBA – 1 Octombrie

Cerinţe pentru înscriere
Programe universitare
> Diplomă de Bacalaureat  
> TOEFL iBT min 80/ IELTS min 6.5 / 

CAE - min B / CPE - min C
> SAT Reasoning Test min 1000 scor combinat - 

Critical Reading and Math/  ACT 
Executive MBA 
> Diplomă universitară sau diplomă masterat
> 2 ani de experienţă profesională
> TOEFL iBT min 80/ IELTS min 6 / CPE - min C
> GMAT 

Campusuri universitare
Blagoevgrad –programe uni-
versitare
Sofia – programe masterat /
certificat

* Taxele pot fi plătite în rate fixe, la începutul fiecărui semestru.

Ranking: Universităţile de tip american deţin un loc important în topul celor mai bune universităţi
din lume. AUBG ofera educaţie de tip american în Europa – oferind cea mai bună combinaţie dintre
cele două sisteme. După finalizarea studiilor, absolvenţii AUBG vor beneficia de abilităţile şi expe-
rienţele necesare găsirii unui loc de muncă sau să-şi continue studiile la universităţi de top.

Diversitate Student: Devenind student la AUBG vei avea posibilitatea să cunoşti studenţi din peste
35 de ţări din Europa, Asia, Africa şi SUA.

Campusul universitar: AUBG oferă cele mai bune condiţii din regiune: săli dotate cu echipamente de
ultimă generaţie, laboratoare informatice şi cea mai mare bibliotecă de cărţi în limba engleză din SE
Europei. Majoritatea studenţilor înscrişi la AUBG  locuiesc în campusul universitar Skaptopara. 

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Studenţii înscrişi în programul UoP figurează ca studenţi la zi ai University of Portsmouth. După fi-
nalizarea cu succes a studiilor, aceştia primesc diplomă de licenţă de la University of Portsmouth, ce
îi face competitivi în obţinerea unui loc de muncă în firme internaţionale de top. Cursurile se desfă-
şoară exclusiv în limba engleză, în grupe mici, incluzând multe studii de caz din practica afacerilor.
IUC dispune de o bază materială bine pusă la punct - săli de curs, bibliotecă cu resurse informaţio-
nale bogate - peste 2000 de volume de literatură engleză,  (peste 35 % fiind publicate în ultimii 4
ani), baze de date online, laboratoare de informatică moderne şi acces la internet din orice punct al
IUC.

Informații generale

Studenţi:

500 de studenţi în total

Durata studiilor:

4 ani Programe universitare:

1,5 ani МВА

Anul universitar:

2 semestre: octombrie – februarie

Începerea anului universitar:

Octombrie

Termenul limită de înscriere:

31 august – Programe universitare:

10 septembrie – МВА

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

> TOEFL IBT 80/САЕ/IELTS 6.5 sau susţinerea unui
test al universităţii

> eseu pe o temă prestabilită

МВА program

> Diplomă de licenţă

> TOEFL IBT 80/IELTS 6.5

De 17 ani, International University College (IUC) din Sofia oferă studii universita-
re în limba engleză după programul lui University of Portsmouth, Marea Britanie,
iar din 2009 şi programe de master dupa programul lui University of Wales Insti-
tute, Cardiff. Studiile corespund standardelor britanice şi europene de învăţă-
mânt, întrucât, în afară de Bulgaria, IUC este acreditat de British Accreditation
Council.

Campusuri universitare
Sofia

Aeroportul cel mai apropiat
Sofia

Limba de predare
engleză

International University College
University of Portsmouth 
Program (IUC)

Sofia, Bulgaria

Taxe în euro: 2012/2013

Realizarea profesională a absolvenţilor

Programe principale (în limba engleză)

Dovada calităţii cursurilor oferite de IUC este realizarea profesională a peste 500 de absolvenţi in ca-
drul unor firme de top precum: KPMG, Earnst & Young, Pricewaterhouse Coopers, DeloitteWorld
Bank, PostBank, Raiffeisen Bank, First Investition Bank, Overgaz, hotelurile Sheraton, Hilton, Raddi-
son, Holiday Inn şi multe altele.

Programe universitare: 2900 /an

MBA 3900 / program

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Programe universitare:
Business Administration
International Finance & Trade

Programe de master: – 4 semestre:
MBA
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Universitatea isi doreşte să devină una dintre autorităţile internaţionale pentru pregătirea şi calificarea
studenţilor, oferindu-le oportunitatea pentru un start de succes în vederea dezvoltării profesionale
care  să ajute la dezvoltarea economică naţională.

La doar 60 km de Sofia, uşor de ajuns cu orice tip de transport, datorită infrastructurii bune şi
facilităţilor de campus excelente, universitatea oferă condiţii optime pentru studiu şi relaxare.

International Business School  se află în oraşul Botevgrad şi în Pravets, beneficiind de un centru de
studiu la distanţă – localizat în Sofia. Programele oferite sunt orientate către practică şi garantează
rezultate profesionale excelente pentru viitorul studenţilor.

International Business School a fost fondată în 1991, în data de 25 Iulie 2002,
acreditată de către Parlamentul Bulgariei, la a 39-a întâlnire, devenind o
universitate specializată în domeniul educaţional din Bulgaria.
În anul 2006 International Business School a fost acreditată de către National
Agency for Assesment and Accreditation din cadrul Parlamentului  Republicii
Bulgaria. În sistemul educaţional din Bulgaria, International Business School este
prima şi singura universitate cu profil internaţional.

Cel mai apropiat aeroport
Sofia

Limba de studiu
Engleză

International Business
School

Botevgrad, Bulgaria

Taxe  2012/2013

Programe, predare în limba engleză:
Programe universitare - Joined Prorgrams 

International Tourism management
– Combined degree NHTV Breda University of Applied Science, The Netherlands

Business Administration (Distance Learning)
– Combined degree Jones International University, USA

Programe de master
Business Administration (Distance Learning)
– – Combined degree Jones International University, USA

Informaţii generale

Studenţi:

4489 in total

Durata studiilor:

Studii universitare –  4 ani

Începutul anului şcolar:

Semestrul de iarna: Septembrie/Octombrie

Semestru de vara: Ianuarie/ Februarie

Anul universitar: 

2 semestre

Data limită de aplicare: 

pe toata durata anului

Cerinţe pentru înscriere
Studii universitare şi masterat:
>  Diplomă de Bacalaureat/fişă matricolă clasele 9-

11 în cazul în care nu aţi finalizat încă studiile
>  TOEFL IBT 76/IELTS 6.5
>  Eseu bazat pe o anumita tema oferita de universi-

tate

Localizare
Sofia şi Botevgrad

Campusuri universitare
Botevgrad

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Programe în limba engleză Euro / USD

Programe universitare 
Tourism

1 500 € / an

Programe universitare 
Business Administration (Distant Learning)

900 $ / kurs

Programe de master - 
Business Administration (Distant Learning)

1200 $ / kurs



Programe principalele

ACT dispune de un campus modern, unde studiază studenți din peste 30 de țări. Pe lângă faptul că
pot cunoaște Grecia și istoria sa antică, studenții au posibilitatea să se integreze într-un mediu
multicultural și să-și dezvolte diverse aptitudini grație programului bogat de seminarii, cluburi de
interese, excursii organizate și inițiative de binefacere.

Colegiul oferă opţiuni de cazare şi în afara campusului, în locuinţe individuale, situate chiar în centrul
Salonicului. În semestrul de toamnă și primăvară școala asigură transportul cu autocarul până în
campus și înapoi. 

ACT dispune de un sistem de burse complex. Acceptul se face pe baza mediei generale obținută de
student dar și în funcţie de termenul de aplicare. Acest lucru înseamnă că depunerea din timp a
documentelor crește șansele unei finanțări, care în unele cazuri acoperă până la 70% din cheltuielile
de școlarizare. Pentru a-și păstra bursa, studentul trebuie să aibă rezultate bune pe toată durata
studiilor. Este prevăzut și un număr limitat de burse pentru cei mai buni masteranzi, ce acoperă între
50 - 60% din taxă.

Informații generale

Studenți
500 studenți în total

Durata studiilor
Programe universitare: 4 ani
MBA: 1 an

Structura anului școlar: 
2 semestre - septembrie/martie

Începerea anului școlar: septembrie

Data înscrierii: cu cel puțin o lună înainte de
începerea anului școlar

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare
>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT 64 puncte/IELTS 6.5 puncte sau test la

sediile Integral
MBA
>  Diplomă de licență într-un domeniu asemănător
>  Experiență de lucru
>  TOEFL iBT 80 puncte/IELTS 6,5 puncte sau test la

sediile Integral

Programe universitare
Acest lucru înseamnă că depunerea din timp a
documentelor crește șansele unei finanțări, care în
unele cazuri acoperă până la 75% din cheltuielile de
școlarizare. Pentru a-și păstra bursa, studentul
trebuie să aibă rezultate bune pe toată durata
studiilor. Este prevăzut și un număr limitat de burse
pentru cei mai buni masteranzi, ce acoperă între 50 -
60% din taxă.
Termenul de aplicare recomandat este 30 martie.
Master
Se oferă un număr limitat de burse în valoare de 50 –
60% din taxa de școlarizare pentru candidații foarte
buni.

American College of Thessaloniki (ACT) este o subdiviziune a Anatolia College
din Salonic, Grecia. Colegiul este singura instituție școlară din partea de nord a
țării, acreditată de New England Association of Schools and Colleges (NEASC),
care apreciază calitatea actului de predare al unora dintre cele mai bune
universități din SUA precum Yale și Harvard. O parte dintre programele din sfera
afacerilor și relațiilor internaționale sunt acreditate de University of Wales din
Marea Britanie, ceea ce înseamnă că îndeplinește cerințele directivei europene
privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Baze universitare
Salonic

Cel mai apropiat aeroport
Salonic – 50 min.

Limba de predare
engleză

American College 
of Thessaloniki

Salonic, Grecia

Taxe în euro: 2012/2013:

Burse

Programe universitare 8200 /  an

МВА 12960 /  program

Taxă de înscriere 70 /  o singură dată

Cazare 100 / lună (cameră dublă)

Programe universitare:

Bachelor of Science in Business Administration, Concentration in Marketing

Bachelor of Science in Business Administration, Concentration in Finance

Bachelor of Science in Business Administration, Concentration in Management

Bachelor of Science in Business, Concentration in International Business

Energy Management & Sustainability

English

Business and Computing

International Relations

Psychology

English Language and Literature

Programe de master:

MBA

MBA in Banking and Finance

MBA in Entrepreneurship

MBA in Management

MBA in Marketing

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informații despre înscriere:

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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CITY College oferă o gamă largă de programe universitare şi postuniversitare în domenii ca: Business,
Ştiinţe umane, Informatică şi Psihologie. După terminarea cursurilor, absolvenţii vor obţine o diplomă
eliberată de University of Sheffield. Facultatea oferă, de asemenea, un program prestigios şi inovator
de Executive MBA destinat managerilor care doresc să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi aptitudinile,
dar care nu îşi pot întrerupe activitatea pentru a se dedica studiilor. Programul este disponibil in Gre-
cia, Serbia, Romania, Ucraina si Turcia. Colectivul City College este format din studenţi şi profesori
deosebit de competenţi, provenind din peste 15 ţări diferite. Acest amalgam de culturi şi experienţe
diverse fac posibil ca la City University să existe un mediu academic internaţional unic. Universitatea
din Sheffield este una dintre cele mai vechi universităţi din Marea Britanie. 

Totodata este printre cele mai prestigioase universităţi de cercetare şi este situată în oraşul Sheffield,
South Yorkshire, Anglia. Universitatea figurează în topul celor mai bune 100 de şcoli din lume şi
printre primele 20 de universităţi din Marea Britanie. Astăzi, cu aproape 24000 de studenţi din 124 de
ţări diferite si aproape 6.000 de angajaţi, Universitatea din Sheffield este o alegere extrem de
populară pentru studenţi. Locul ocupat de Universitatea din Sheffield în clasamentul QS World Uni-
versity Rankings 2011, poate fi vizualizat accesând: www.topuniversities.com

CITY College este acreditată şi recunoscută de importante instituţii internaţionale, precum:  

British Accreditation Council (BAC) - Consiliul britanic de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior
National Academic Recognition Information Centre (UK NARIC) Agenţia Naţională Britanică
responsabilă cu recunoaşterea drepturilor şi privilegiilor titularilor de diplome eliberate de instituţiile de
învăţământ superior din Marea Britanie
Chartered Industry for IT - organizaţie de acreditare internaţională pentru profesioniştii din sfera IT-ului
The Association of AMBA - instituţie de acreditare, recunoscută pe plan international în domeniul pro-
gramelor de MBA 
British Psychological Society - organizaţie reprezentativă pentru domeniul psihologiei în Marea Britanie
Chartered Management Institute – CMI - Institutul de Acreditare pentru Management - singura
organizaţie din Marea Britanie, dedicată studiilor de management.

Informații generale
Studenţi:
1000 de studenţi în total

Durata studiilor:
3 aniPrograme universitare
1 anPrograme de master
EMBA - 2 ani (1 weekend/luna)

Anul universitar:
2 semestre: octombrie– februarie

Începerea anului universitar:
Octombrie

Diploma: Absolvenţii vor primi diploma direct de la
University of Sheffield

Termenul limită de înscriere:
Pe parcursul întregului an, recomandabil pănă la data
de 5 iulie

Cerințe pentru înscriere
Programe universitare:
>  Diplomă de Bacalaureat

>  TOEFL IBT 80/САЕ/IELTS 6.0

Programe de master:
>  Diplomă universitară

>  TOEFL IBT 80/IELTS 6.5

EMBA:
>  Diplomă universitară

>  TOEFL IBT 80/IELTS 6.5

>  experienţa profesională

Burse 2012/2013
30 burse de 50% sunt disponibile pentru studii
universitare şi de master în Thessaloniki

CITY College, Facultatea Internaţională a Universităţii Sheffield, are sediul în Thessa-
loniki, Grecia. Este singura facultate din cadrul Universităţii situată în afara ţării şi are
rolul de a intermedia legătura între Marea Britanie şi Europa de Sud-Est, oferind
astfel studenţilor oportunitatea unică de a obţine o diplomă britanică de prestigiu
chiar în regiunea lor geografică.

Limba de predare
engleză

CITY College, 
Facultatea Internaţională a
Universităţii Sheffield
Thessaloniki, Grecia; Bucureşti, România (EMBA)

Taxe în euro: 2012/2013:

Acreditarea / Recunoaşterea

Programe universitare 7850 / an

Programe de master 10 290 / program (1 an)

EMBA 14500 / program (2 ani)

Taxa de înscriere 390 Euro (în momentul aplicaţiei)

Programe principale (în limba engleză)
Programe universitare

BA (Hons) in Business Studies 
(Finance and Accounting) 

BA (Hons) in Business Studies (Marketing) 

BA (Hons) in Business Studies (Management) 

Programe de master:

MSc in Banking & Finance 

MSc in Management 

MSc in Human Resource Management 

MSc in Logistics and Supply Chain Management 

MSc in Leisure and Tourism Management 

MA in Marketing, Advertising & Public Relations 

Executive MBA

ΜΒΑ in General Management 

MBA in Marketing

MBA in Finance 

MBA in Logistics Management 

MBA in Healthcare Management 

Campusuri universitare
Thessaloniki, Grecia
Bucureşti, România

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Integral se ocupă de depunerea gratuită a
documentelor și de derularea aplicaţiei până la
momentul plecării.

Informații despre înscriere:



Statele Unite ale Americii
Țara tuturor posibilităților în educație

America are unul dintre cele mai bune sisteme de
învățământ universitar din lume. În clasamentele mondiale
printre primele 20 de universități de top 17 sunt din SUA.

Sistemul american de învățământ superior nu cere
studenților să aleagă o specializare pănă la sfârșitul celui de
al doilea an de studii. Programul din primul an include
subiecte generale și unele la alegere. Odată cu momentul
alegerii unei specializări începe și studiul disciplinelor de
specialitate. Pentru fiecare subiect se acordă un anumit
număr de "credite". Diplomă de licență se primește după
patru ani, în urma acumulării unui anumit număr de credite.

Community colleges

Crearea acestui tip de colegii poate fi numită "invenția"
americană. Primul Community college a apare pentru prima
dată acum aproximativ 100 de ani. În prezent aceste colegii
joacă un rol important în sistemul de învățământ superior
din Statele Unite ale Americii. Eie fac învățământul superior
accesibil cât mai multor persoane, indiferent de originea lor
sau de experiență academică. În Statele Unite există mai
mult de 1166 community colleges, acestea fiind doar colegi-
ile de stat în care taxele sunt mai mici. Instruirea acoperă

primii doi ani de învățământ superior, studenții transferân-
du-se apoi la o universitate, la cerere.

Liberal Arts Сolleges / Universities

Aceste colegii sunt potrivite pentru studenții internaționali,
care vin pentru prima dată la o universitate americana. Aici
învață între 800 - 4000 de persoane, o mică parte fiind
străini. Acest lucru permite studenților noi să își găsească
locul și să se obișnuiască rapid cu mediul universitar
american. Studiul acoperă toți cei patru ani ale programului
de licență.

Universitățile sunt instituții de învățământ care oferă, pe
lângă programele universitare și de master, și cele de
doctorat.

Există peste 5.000 de instituții de învățământ superios.



UNIVERSITĂŢI DIN SUA
incluse în Proiectul World Education
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Informaţii generale

Durata studiilor:

1-2 ani în funcţie de program

Anul universitar: 2 semestre

Începutul anului şcolar: august – ianuarie

Perioada înscrierilor: min 4 luni înainte de
începerea studiilor

Cerințe pentru înscriere

>  Vârsta: 16-19 ani

>  TOEFL iBT – 61 de puncte

>  Finalizarea clasei a 10-a sau a 11-a

>  Media generală peste 8.00

>  Candidaţii trebuie să fie autonomi şi să aibă o
viziune clară despre domeniul în care doresc
să-şi continue studiile

Taxe în dolari SUA:

Program combinat pentru absolvirea liceului
și începerea studiilor universitare, SUA

Calea cea mai scurtă către studii universitare în SUA

THE COLLEGES

FUL TON MONT GO ME RY CC
ED MONDS CC 
GRE EN RI VER CC

Acest program este dedicat elevilor care nu au
absolvit încă liceul, dar își doresc să studieze în-
tr-o universitate din Statele Unite. Combinând
doi ani de studiu într-unul singur, acest pro-
gram este calea cea mai scurtă de la un liceu
din România la o universitate din Statele Unite.
Elevii pot aplica după absolvirea clasei a 10-a
sau a 11-a sau dupa participarea la un program
de schimb cultural „Un an de studiu in Statele
Unite”.

Marea majoritate a Community Colleges a
fost dedicată comunităților locale și ampla-
sate, de obicei, în afara marilor orașe. Spre
deosebire de universități, aici studenții sunt
împărțiți în grupe de studiu mai mici, de 30-
40 de persoane, care ajută la integrarea
rapidă a noilor veniți. Raportul optim între
cadre didactice și studenți contribuie la o
interacțiune mai strânsă între aceștia și la o
adaptare mai ușoară a studenților la mediul
academic.

Programă individuală flexibilă

Pe baza foii matricole de la liceu, un consilier
din partea colegiului va ajuta la alcătuirea unui
plan de studiu individual. Programa de studiu
va cuprinde însă materii obligatorii pentru
obținerea unei diplome de absolvire pentru
invățământul secundar în Statele Unite. Totoda-
tă, vor fi incluse examene din primul an de stu-
diu universitar (cu acumularea creditelor
corespunzătoare). Community Colleges oferă o
gamă mare de specializări – de la economie pâ-
nă la medicină.

Acordarea diplomei de studiu și posibilitatea de
transfer la universitate

După absolvirea cu succes a primului an de
studiu, elevii primesc o diplomă de studii li-
ceale recunoscută in Statele Unite. După pri-
mul sau al doilea an de studiu, creditele
academice acumulate pot fi transferate către
un program universitar de 4 ani la orice uni-
versitate care oferă specializarea aleasă.

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

În funcţie de colegiul ales 14 000 - 19 000 / an

Manuale 600 - 900 / an

Cazare inclusă

Taxă de aplicare 50 (se plateşte o singură dată)

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi
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Profesorii sunt profesionişti care activează în domeniul respectiv, care împărtăşesc din  experienţa şi
cunoştinţele lor în sala de curs. Acest lucru oferă studenţilor oportunitatea de a-şi crea contacte în do-
meniul studiat încă din perioada studiilor. Instruirea prevede alegerea  materiilor de specialitate încă
din primul semestru.

În paranteze sunt indicate bazele universitare, unde este studiată specializarea – Providence (P), Miami
de Nord (M), Denver (D), Charlotte (C)

De la înfiinţarea sa în anul 1914 în Universitatea Johnson &Wales sunt aplicate meto de
unice de instruire, care îmbină pregătirea teoretică şi abilităţile practice cu expe rienţa
de lucru şi munca în folosul comunităţii. Universitatea este renumită prin specia lizările
sale din domeniul culinar, iar în ceea ce priveşte pregătirea specialiştilor din domeniul
afacerilor cu cai este una din cele mai bune instituţii de învăţământ din SUA. Aeroportul cel mai apropiat

Boston, Miami, Denver,
Charlotte

Limba de predare
Engleză

Johnson&Wales University

Providence, Rhoad Island, SUA
Miami de Nord, Florida, SUA
Denver, Colorado, SUA
Charlotte, Carolina de Nord, SUA

Taxe în dolari SUA 2012/2013

Programe universitare

Accounting (PVD)

Creative Advertising (PVD)

Criminal Justice (PVD NMI DEN)

Entrepreneurship (PVD  DEN)

Equine Business Management (PVD)

Equine Business Management /Riding (PVD)

Fashion Merchandising & Retail Marketing (PVD

NMI DEN CLT)

Finance (PVD)

Food Service Entrepreneurship (PVD)

International Business (PVD  DEN)

Management (PVD NMI DEN CLT)

Management Accounting (CLT)

Marketing (PVD NMI DEN CLT)

Strategic Advertising (PVD  DEN)

Culinary Arts & Food Service Management (PVD

NMI DEN CLT)

Hotel & Lodging Management (PVD NMI DEN

CLT)

International Hotel and Tourism Management

(PVD   CLT)

Baking and Pastry Arts & Food Service Manage-

ment (PVD NMI DEN CLT)

Restaurant, Food & Beverage Management (PVD

NMI DEN CLT)

Sports/Entertainment/Event Management (PVD

NMI DEN CLT)

Travel-Tourism & Hospitality Management (PVD

NMI)

Business/Information Systems Analysis (PVD )     

Electronics Engineering  (PVD)

Engineering Design & Configuration Management

(PVD)

Graphic Design & Digital Media (PVD)

Network Engineering (PVD)

Software Engineering (PVD)

Technology Services Management (PVD)

Counseling Psychology (PVD)

Security Management (PVD DEN)

Programe de master (în Providence)

MBA Programs in:

> Accounting 

> Enhanced Accounting 

> Financial Management 

> International Trade 

> Marketing 

> Organizational Leadership 

MBA in Hospitality, with concentrations in Event

Leadership and in Marketing

Master of Education in Teaching and Learning

Programe principale

Studenţii din baza universitară din Providence şi Denver pot învăţa 2 ani fără să aleagă o anumită specializare. Sunt stu-
diate materii comune şi principalele materii business. La sfârşitul semestrului cinci se alege specializarea pentru următorii
doi ani, care se vor finaliza prin obţinerea unei diplome de licenţă.

Undeclared – specializare nespecificată

Campusuri universitare 
Providence, Rhoad Island
Miami de Nord, Florida
Denver, Colorado
Charlotte, Carolina de nord

Programe universitare 26112 / an

Cazare şi masă pentru 1 an în campus 9 750 - 12 000 / an

Taxă unică generală 1152

Manuale 800

Orientare pentru studenţii din anul 1 300 / o singură dată

Pre – MBA (1 an) 15 900/ an

Manuale 900

MBA (2 ani) 19116 / an

Manuale 1900
Cazare şi masă pentru 1 an în afară
campusului (pentru masteranzi) 6000 - 11541

Informaţii generale
Studenţi
1500 studenţi din străinătate
În total 16 100 de studenţi

Durata studiilor
Nivel Specialist – 2 ani
Studii universitare – 4 ani
Studii master – 1-2 ani
MBA – 18 luni

Anul universitar: 3 semestre

Începerea anului universitar: Sept., Dec., Martie

Perioada înscrierilor: 4-6 luni în avans

Cerințe pentru înscriere
Studii Universitare şi nivel specialist
>  Diploma de studii liceale
>  TOEFL IBT 80 puncte / IELTS 6,5 puncte
Pre- MBA
>  Diplomă universitară într-un domeniu apropiat
>  TOEFL iBT 80 / IELTS 6,5 puncte 
Studii de Masterat
>  Diploma universitara într-un domeniu apropiat

cu media de absolvire 8.00
>  TOEFL IBT 80 puncte / IELTS 6,5 
>  GRE/GMAT - recomandabil

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Pe baza performanţelor academice studenţii înscrişi
în programul universitar pot primi o bursă în valoare de
1000-5000 dolari SUA.

Burse

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Îmbină doi ani într-unul singur. În acest program pot participa elevi în clasa a 11-a cu
rezultate excelente și absolvenți ai învăţământului secundar. În cazul în care programul este
început după clasa a 11-a, la finalizarea acestuia absolventul primește diploma americană de
studii secundare şi diplomă de nivel Associate Degree. Durata acestuia este 2 sau 3 ani, în
funcţie de specializarea aleasă, parcursul academic şi materiile studiate până atunci. După fi-
nalizarea cu succes a acestui program, studenţii pot continua studiul în anul trei şi patru într-
o universitate, pentru a obţine diplomă de licență.

Programe de transfer
Reprezintă diplome de doi ani, cu care puteți continua studiul la universități sau colegiu cu pro-
gram de patru ani. Sistem de instruire este de tipul Liberal Arts, în care există câteva materii obliga-
torii şi multe materii la alegere. Unele dintre aceste linii directoare pe care le puteţi alege pentru
studiu sunt: 

Ed monds Com mu ni ty 
Col le ge (EDCC)

Taxe în dolari SUA: 2012/2013

Programul combinat HSCY

Programe profesionale (certificate de un an şi diplome de doi ani) în:
Afaceri Managementul afacerilor Afaceri şi Tehnologii Informaţionale Contabilitate Arhitectura

Multimedia / Comunicații vizuale Informatica Calculatoare / Electronica Tehnologii informaționale
computerizate Inginerie Științe umaniste Chimie Protecţia mediului înconjurător Turism și servicii

Artă culinară Grădinărit

Programele principale 

Accounting

Business Information Technology

Business Management

Culinary Arts

Construction Industry Training

Construction Management

Energy Management

Horticulture

Hospitality and Tourism

Job Development

Allied Health Education

Early Childhood Education

Emergency Management

Alcohol and Chemical Dependency

Family Life Education

Family Support Studies

Fire Officer Degree

Health

Occupational Safety & Health

Paralegal

Physical Education

Social & Human Services

Anthropology

Art

Coordinated Studies

Diversity Studies

Drama

Economics

English

Foreign Languages

Geography

History

Humanities

Journalism

Music

Philosophy

Photography

Political Science

Psychology

Sociology

Speech

Visual Communication

International Business

International Studies

And many others

Edmonds Community College este un colegiu de stat cu program de 2 ani. Co-
legiul a fost înfiinţat în anul 1967, iar în prezent aici studiază 11 000 de studenţi,
dintre care 1265 provin din peste 50 de state diferite. Campusul colegiului se
află în Lynnwood, statul Washington, în partea de nord-vest a Americii. Acesta
se află la numai 15 km de Seattle şi la mai puţin de 2 ore de Vancouver, Canada.
În apropiere sunt plajele şi parcurile acvatice ale frumosului Puged Sound, care
sunt extrem de accesibile datorită liniei de autobuz gratuite a colegiului. 

Informaţii generale
Studenţi:
11 000 de studenţi în total
1 265 de studenţi din străinătate

Durata studiilor:
Program de certificare - 1 an 
Nivel specialist - 2 ani
Programe de transfer – 2 ani
Program combinat HSCY – 2-3 ani

An universitar: 3 semestre 

Începutul anului universitar: 
ianuarie, aprilie, septembrie (există și opţiunea
pentru semestru de vară din luna iulie)

Perioda înscrierilor:
cu 4 luni înainte de începerea anului şcolar

Pregătire pentru străini: 1 - 12 luni

Cerinţe pentru înscriere:

Program de Transfer
> Vârstă - 18 ani 
> diploma de învăţământ secundar
> TOEFL iBT 55 sau test de limbă străină

Program combinat
> Vârstă - 16 ani
> Clasa a 11-a absolvită cu media peste 8,5
> TOEFL iBT 55 sau test de limbă străină

Taxa de înscriere 50 /  o dată

Taxa de studiu 9189 / an

Cazare în campus 6000 - 6800 / 9 luni 

Cazare in familia gazdă 
(cu masă inclusă):

cca 2000 / semestru, plus o plată
suplimentară în timpul vacanțelor 

Manuale 1200 / an

Asigurare 768 / an

Lynnwood, Washington, SUA

Campusuri universitare 
Lynnwood

Aeroportul cel mai apropiat
Seattle - 20 min

Limba de predare 
Engleză

După finalizarea studiilor cu durata de 2 ani într-un colegiu de tipul Community College studenţii
primesc o diplomă de tipul Associate Degree. Pentru a primi o diplomă de Bachelor acesta trebuie
să-şi continuie studiile într-un alt colegiu pentru încă 2 ani. Absolvenţii EDCC au posibilitatea de a-şi
continua studiile în Washington University sau alte universităţi.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Colegiul acorda burse mici, parţiale (250 dolari din taxa
pentru un semestru) studenţilor care studiază deja în co-
legiu şi intenţionează să continue și semestrul următor.
Se acordă două burse în fiecare semestru. Pentru
studenţii internaționali nou înscriși sunt acordate 2 burse
a câte 500 dolari, indiferent de semestrul în care își încep
studiile. Bursele sunt acordate pe baza rezultatelor
academice și a unui eseu.

Burse

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Unele dintre specializări oferă stagiu, dar acesta nu este obligatoriu. Stagiul este neplătit şi se practi-
că de obicei în domeniul social sau pedagogic.

Fulton Montgomery Community este un colegiu de stat cu o durată a studiilor
de doi ani. Acesta este situat în orăşelul Johnstown în apropiere de Albany, capi-
tala statului New York. Colegiul dispune de o bază modernă care include biblio-
tecă, laboratoare IT dotate cu calculatoare performante, săli pentru studiu
individual, cantină, sală de sport şi alte facilitaţi. Cosmopolitul New York se află
la 120 mile sau 4 ore de mers cu autobuzul.

Colegiul oferă cursuri în toate domeniile ştiinţei contemporane, Artei şi Culturii. Sistemul include doi
ani de studii universitare, urmând ca studenţii să fie transferaţi ulterior în altă universitate pentru
continuarea specializării studiate. Profesorii sunt foarte bine pregătiţi profesional, calificaţi, dedicaţi
şi angajaţi în dezvoltarea profesională a fiecărui student în parte.

Fulton Montgomery Community College face parte din State University of New York. Din acest motiv,

studenţii cu performanţe şcolare bune au garantată admiterea. În anii anteriori, absolvenţii şi-au con-

tinuat studiile la diferite universităţi, precum Universitatea din California - Berkley, Universitatea de

Stat din Delaware, Emerson College, Universitatea din Massachusetts, la Amherst, New York University

şi multe altele.

Campusuri universitare
Johnstown

Aeroportul cel mai apropiat
New York – 2 ore

Limba de predare
Engleză

Fulton Montgomery 
Community College

Johnstown, New York, SUA

Taxe în dolari SUA 2012/2013

Stagii

Această programă este elaborată pentru studenţii din străinătate care încă nu au diplomă liceală,
dar doresc să îşi înceapă studiile într-o universitate. Combinând doi ani într-unul singur, programul
este drumul cel mai scurt de la liceu către universitate. După absolvirea primului an de studii se pri-
meşte diploma pentru studii liceale.

*pentru mai multe specializari, va rugam sa va adresati consultantilor educationali Integral Programe Educationale

High School College Year

Programe de transfer 7000 / an

Cazare în campus fără masă 
Cazare în campus cu mese incluse

6200 / an

7600 / an
Depozit pentru cazare 300 / o singură tranşă

Manuale 700 / semestru

Asigurare 800 / an

Specializări:

Accounting

Business Administration

Sales & Marketing

Lib.Arts & Sciences

Automotive Technology

Media Communications

Engineering Science

Multimedia

Criminal Justice

Communications Sales and Marketing

Computer Information Systems

Nursing

Health, Physical Education and Recreation Studies

Electrical Technology

Theatre Arts

Graphic Communications Sales & Marketing

Human Services

Construction Technology

Programe principale

Burse

Studenți:
100 de studenţi din străinătate
2200 de studenţi în total

Durata studiilor:
2 ani – program de transfer

Anul universitar:
2 semestre 

Începerea anului universitar:
Septembrie / Ianuarie

Termenul limită pentru înscriere:
4-6 luni în avans

Programe universitare:

>  Vârstă - min. 17 ani

>  Diplomă de bacalaureat
>  TOEFL iBT 61 

Program combinat:

>  Vârstă - min. 17 ani

>  Clasa a 11-a absolvită cu o medie de peste 8,35
>  TOEFL iBT 61 

Colegiul oferă burse pentru performanţe academice.
Sumele alocate de obicei sunt între 100 şi 500 dolari
americani pe an.

Cerințe pentru înscriere

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Green River Community College se află la numai 45 min. la sud de Seattle într-un orăşel mic şi liniş-
tit - Auburn. Campusul, situat în mijlocul naturii, asigură studenţilor o ambianţă plăcută şi propice
studiului. Studenţii locuiesc şi studiază într-o atmosferă prietenească şi liniştită în timpul săptămânii
şi au posibilitatea de a profita de avantajele marelui oraş în week-end. 

Învăţământul cuprinde primul şi al doilea an de studii universitare. Pe durata lui studenţii au posibili-
tatea să nu îşi aleagă definitiv specializarea, ci numai domeniul în care doresc să se formeze pe vii-
tor. După absolvirea programului de transfer, studenţii pot continua anul trei şi patru într-o
universitate, obţinândo diplomă universitară.

Această programă de doi ani permite studenţilor străini să înceapă învăţământul în colegiu înainte
să fi terminat studiile liceale. În modul acesta ei economisesc timp şi bani dar beneficiază şi de di-
plomă pentru studii liceale, emisă de către statul Washington, precum şi credite recunoscute în stu-
diile lor universitare. Elevii pot beneficia de sistemul american de învăţământ, studiind materii
valabile atât pentru diploma lor liceală cât şi pentru studiile lor universitare. La absolvirea progra-
mului se obţin două diplome cu un singur cost. 

Programul este potrivit pentru elevii care nu doresc să petreacă ultimul an din liceu în pregătirea
examenului de Bacalaureat, ci doresc să-şi continue studiile universitare în SUA. La începutul anului,
elevii, împreună cu dirigintele lor academic, elaborează un plan individual în funcție de adeverinţa
academică a elevului până la momentul începerii programului. La terminarea programului studenţii
susţin examenul SAT. Consultanţii academici cu experienţă, ajută studenţii să îşi aleagă corect disci-
plinele de studiu şi să îşi planifice transferul către cele mai bune universităţi americane.

Regiunea oraşului Seattle este o destinaţie populară pentru studenţii din străinătate,
este un centru tehnologic şi comercial la nivel mondial – sunt sediile multor compa-
nii IT şi business ca Microsoft, Amazon.com şi Starbucks. În Seattle puteţi să desco-
periţi restaurante extraordinare şi centre comerciale, să savuraţi evenimente sportive
şi culturale de mare amploare şi diversitate. Oraşul oferă un cadru natural fantastic şi
multe posibilităţi de distracţie.

Campusuri universitare
4 campusuri
Auburn (2), Kent, Enumclaw

Aeroportul cel mai apropiat
Seattle/Tacoma – 25 min.

Limba de predare
Engleză

Green River Community 
College

Auburn, Washington, SUA

Taxe în dolari SUA 2012/2013

Taxe studenţeşti 447 / an

An şcolar 9 600/  an

Cazare + masă 7 338 /  an

Manuale 600 /  an

Asigurare 780 /  an

Taxa de aplicare 50 / o singură dată

Programe principale (enumerarea este incompleta)

Program combinat High School Plus

Specializări:

Accounting

Aeronautical Pre-Engineering

Atmospheric Science

Auto Body Technology

Automotive Technology

Aviation

Biological Pre-Engineering

Biology

Business

Business Management

Chemistry

Civil Pre-Engineering

Computer Pre-Engineering

Computer Science

Criminal Justice

Engineering

Environmental Science

Forensic Technology

Physical Therapist Assistant

Physics

Burse

Programe universitare:

>  Vârsta - min. 17 ani

>  Diplomă de bacalaureat

>  TOEFL iBT 61 puncte / IELTS 5.5/ CAE C / CPE C

Program combinat High School Plus:

>  Vârsta - min. 16 ani

>  Clasa a 11-a absolvită

>  TOEFL iBT 61 puncte, IELTS 5.5 puncte

Studenţii nou înscrişi pot aplica pentru burse de merit
pe baza notelor din perioada studiilor liceale. Bursele
sunt în valoare de 300 - 2000 dolari SUA din taxa de
studiu şi se împart pe cele trei semestre.

Cei ce doresc să participe în programul International
Student Ambassador pot primi ajutor financiar în va-
loare de pănă la 1000 dolari SUA pentru fiecare se-
mestru pentru activitatea lor benevola, în cadrul
programului. Ambele burse sunt reînnoibile, în măsu-
ră în care studentul urmează cursurile de zi.

În timpul studiului studenţii au posibilitatea de a
primi între 1500 şi 5000 de dolari SUA, lucrând part-
time (16 ore/săpt.) în cadrul campusului.

Cerințe pentru înscriere

Studenți:
800 de studenţi din străinătate
10000 de studenţi în total

Durata studiilor: 2 ani: studii universitare

Anul universitar:
3 trimestre + posibilitatea unui semestru de vară

Începerea anului universitar: Sept., Ian., Aprilie

Termenul limită pentru înscriere: 4 - 6 luni în
avans

Informaţii generale

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Hawaii Pacific University oferă o formare academică deosebită, condusă de profesori de înaltă califi-
care. Studenţii dispun de facilităţi şi echipamente moderne, iar cheia succesului constă în abordarea
individuală a fiecărui student. Sportul, teatrul, dansul şi participarea la diverse grupuri muzicale în
cadrul universităţii sunt printre activităţile preferate de studenţi. Institutul Oceanografic afiliat la
universitate este baza de desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică pentru studenţii, care stu-
diază Oceanologie.

Mediul este unul multicultural - în prezent, în această universitate studiază mai mult de 1600 de stu-
denţi internaţionali din peste 100 de ţări, precum şi studenţi din toate ţările din Statele Unite. 

Hawaii este locul ideal pentru cei care doresc să beneficieze de o educaţie de
calitate într-o atmosferă exotică. Pentru majoritatea oamenilor, Hawaii este aso-
ciat cu imaginea de palmieri, plaje cu nisip alb şi dansatoare exotice. Pe lângă
frumuseţea naturală Hawaii se remarcă prin istoria incredibil de bogată, cultură,
creşterea economică rapidă şi universităţile de prestigiu. 

Hawai'i Pa ci fic 
Uni ver si ty

Honolulu, Hawaii, SUA

Taxe în dolari SUA 2012/2013

Programe universitare 18 500 /an

Ştiinţă Marină 19 400 / an

Programe de master 13 590 / 18 credite pe an

MBA 13 770/ 18 credite pe an

Ştiinţă Marină 19 080 / 18 de credite pe an

International Bridge Program 9 903/ 12 credite

Cazare + masă 12 480 - 11 000 / an

Manuale 1 000 - 1 600 / an

Taxa de aplicare 50 / o singură dată

Programe universitare
Accounting

Advertising/Public Relations

Biochemistry

Biology

Communication

Computer Information Systems

Corporate Communication

Diplomacy and Military Studies

Economics

Finance

International Relations

Journalism

Justice Administration

Management

Marine Biology

Marketing

Multimedia

Video Production

Web Design

Oceanography

Pre-Chiropractic

Pre-Law

Pre-Medical Studies

Pre-Occupational Therapy

Pre-Physical Therapy

Psychology

Public Administration

Public Relations

Travel Industry Management

Programe de master
Information Systems

Marine Science

Nursing

Communication

Diplomacy and Military Studies

Human Resource Management

Global Leadership and Sustainable Development

Organizational Change

MBA

Programe principale

Campusuri universitare 
Honolulu, Hawaii
Kaneohe, Hawaii
Waimanalo, Hawaii

Aeroportul cel mai apropiat
Honolulu 

Limba de predare 
Engleză

Alte programe

Study Abroad

Fiind o universitate cu orientare internaţională, Hawaii Pacific University oferă studenţilor săi posibilităţi multiple de programe
de tip exchange şi petrecerea unui semestru sau a unui an de studiu în peste 16 state. Creditele de studiu acumulate în străină-
tate sunt adăugate la totalul de credite de studiu, iar printre instituţiile partenere se numără Regents Business School din An-
glia; James Cook University din Australia; Nagoya University of Foreign Studies din Japonia şi multe altele.

International Bridge Program

Program de pregătire destinat studenţilor din străinătate, în cadrul căruia pe lângă studiul limbii engleze academice, sunt oferi-
te cunoştinţe de bază pentru o mulţime de discipline, creditele fiind transmisibile pentru studiile universitare.

Destinat studenţilor cu minim 70 iBT.

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi

Universitatea oferă burse pentru programele universi-
tare pe baza rezultatelor academice, reprezentând între
20% şi 50% din taxa de şcolarizare. Bursa se reînnoieşte
în fiecare an în cazul menţinerii rezultatelor academice
bune (peste 3.0 GPA). Studenţii care sunt dispuşi să lu-
creze în cadrul campusului 15 ore / săptămână primesc
50% reducere din taxa de şcolarizare. 

Burse

Informaţii generale
Studenţi:
1600 studenţi din străinătate
în total 8200 studenţi

Durata studiilor:
4 ani programe universitare 
1-2 ani programe de master 

Anul universitar: 2 semestre

Începutul anului şcolar: Septembrie / Ianuarie

Termenul limită pentru înscriere: 4 - 6 luni în avans

Condiţii pentru înscriere:
Programe universitare
>  Diploma de Bacalaureat
>  TOEFL iBT 80 puncte (minim 25 puncte la Wri-
ting)/ IELTS 6,0 - 6,5 (minim 6.5 puncte la Writing)

Programe de master
>  Diploma de studii universitare
>  TOEFL iBT 80 puncte (minim 25 puncte la Wri-
ting)/ IELTS 6.0 - 6,5 (minim 6.5 puncte la Writing)

Suplimentar:
>  MBA - GMAT
Politică globală şi dezvoltare durabila - 2 ani
experienţă de lucru într-o organizaţie sau afacere
dintr-un domeniu apropiat.

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012
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Programe principale

HULT este o şcoală de afaceri internaţională, cu filiale în Boston, San Francisco, Londra, Dubai şi
Shanghai, unind oameni, culturi şi idei din întreaga lume. Şcoala promovează dezvoltarea personală,
integrarea intelectuală şi implicarea în viaţa comunităţilor locale.

În prezent, la această şcoală de afaceri învaţă studenţi din peste 80 de ţări din întreaga lume. Se ofe-
ră diverse programe în domeniul afacerilor - programe universitare, de master şi MBA. Profesorii
sunt savanţi de la cele mai bune universităţi din lume şi antreprenori de succes.

Programe de calificare profesională (Flexible Diplomas) - 3, 6, 9 luni

Sunt oferite în domeniul afacerilor, relaţiilor internaţionale şi comunicării. Structura  lor  flexibilă este potrivită
celor care doresc să-şi sporească competitivitatea şi să dobândească recomandările academice adecvate, dar nu
au timpul şi mijloacele necesare pentru a urma un program universitar.

Program academic rapid pentru dobândirea unei diplome universitare sau de master în numai 4 ani (Un-
dergraduate Honors Track Program)

Study Abroad:

Destinat studenţilor înscrişi la colegii americane sau internaţionale cu media generală de 2.5  sau echivalentul
acesteia. Studenţii au posibilitatea de a studia un semestru (cel de toamnă, primăvară sau vară) în altă ţară.

Înfiinţată în anul 1964, HULT este o prestigioasă şcoală de afaceri, clasificată de Fi-
nancial Times în topul celor mai bune 50 de şcoli de afaceri din lume. Aceasta este
o recunoaştere a eforturilor instituţiei de a oferi studii de calitate cu orientare
practică în sfera Administrării Afacerilor - Contabilitate, Marketing, Management
Operativ, Administrarea Resurselor Umane.

Campusuri universitare
5 campusuri

Aeroportul cel mai apropiat
Boston, San Francisco, 
Londra, Dubai, Shanghai

Limba de predare
Engleză

HULT International Business
School

Boston, San Francisco, 
Londra, Dubai şi Shanghai

Taxe în lire sterline şi USD 2012 / 2013

Alte programe

Programe universitare:

Business

International relations

Communications

Programe de master:

International business

Finance

Digital Marketing

International relations

Programe MBA

MBA de 1 an

Executive MBA programs

Part Time – Dubai

Pocket MBA – Dubai

MBA Honours - Dubai

Graduate Diplomas - Dubai

Universitatea oferă diverse posibilităţi de sprijin financiar. Se acordă burse pe baza realizărilor personale, acade-
mice şi profesionale.

Burse

Universitatea oferă diferite stagii, dintre care unele plătite.

Stagii

Taxele sunt valabile la momentul publicării: Octombrie 2012

Programe universitare (max. 30
credite) £ 14 900

Cazare £ 180 – 200/săpt.
Manuale £ 500
Taxă de înscriere £ 50

Programe de master:
International business

Londra £ 23 500 (cazare £ 12 000)
Dubai $ 30 500 (cazare $ 11 000)
Boston / San Francisco $ 32 400 (cazare $ 12 000)
Shanhai $ 34 500 

MBA
Londra £ 44 600 (cazare £ 12 000)
Boston $ 64 500 (cazare $ 13 000)
San Francisco $ 64 500 (cazare $ 16 000)

Informații generale

Studenţi:

95% de studenţi din străinătate

1200 de studenţi în total

Durata studiilor:

4 ani Programe universitare:

1 ani Programe de master:

Durata anului universitar: 3 trimestre

Începerea anului universitar: Ianuarie, mai, sept.

Perioada înscrierilor:

cu 3 luni înainte de începerea anului academic

Cerințe pentru înscriere

Programe universitare:

>  Vârsta minimă de 18 ani

>  Diplomă de bacalaureat

>  IELTS 6.0

Programe de master:

>  Vârsta minimă de 21 ani

>  Diplomă de studii universitare

>  IELTS 6.5 / GMAT pentru Relaţii Internaţionale

MBA

>  Vârsta minimă de 25 ani

>  Diplomă de învăţământ superior

>  3 ani de stagiu profesional, IELTS 6.5

Consultaţii gratuite şi întocmirea dosarelor de admi-
tere prin Integral

Informaţii pentru aplicanţi


