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Oferte de studiu

Bachelor
Matematică aplicată
Administrarea afacerilor
Chimie
Energetică şi materii prime
Inginerie energetică
Geoenvironmental Engineering
Informatică/Informatică economică
Tehnologia construcţiilor de maşini
Ingineria materialelor
Inginerie geodezică şi ingineria materiilor prime
Informatică tehnică
Tehnica procesării/Inginerie chimică
Inginerie economică

Master
Matematică Aplicată
Automatică
Chimie
Inginerie energetică
Exploatarea resurselor energetice şi materiilor prime
Geoenvironmental Engineering
Informatică
Internet Technologies and Information Systems 
(în limba engleză)
Tehnologia construcţiilor de maşini
Mecatronică
Operations research
Petroleum Engineering (în limba engleză)
Inginerie industrială
Inginerie geodezică şi ingineria materiilor prime
Inginerie economică industrială
Ingineria mediului şi reciclare
Tehnica procesării/Inginerie chimică
Ingineria materialelor
Informatică economică
Inginerie economică

Cursuri de limba germană

Doriţi să vă iniţiaţi în limba germană sau să vă îmbu-
nătăţiţi cunoştinţele de limba germană? Universitatea 
Tehnică Clausthal dispune de o OFERTA interesantă şi 
diversă de cursuri de limba germană, la toate nivelurile. 

Cursuri intensive de limba germană
• Germană pentru începători (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2)
• Germană pentru avansaţi (B1, B2, C1)
• Cursuri de pregătire a examenului de limbă 
   la Universitatea Tehnică Clausthal
Observaţie: cursurile intensive de limba germană nu 
sunt gratuite, deoarece sunt oferite de partenerii noştri, 
Scoala Superioară Populară Goslar şi 
Scoala Populară Mariaspring.

Cursuri de limba germană, oferite pe parcursul 
studiului universitar
• Germană generală (A1.1 – C1)
• Germană pentru studenţi cu DSH 1 sau TestDaF 3
• Germană ştiinţifi că
• Germană tehnică
• Fonetică
• Comunicare
Cursurile de limba germană pentru studenţi se organi-
zează pe parcursul studiului universitar de către Cen-
trul Lingvistic al Universităţii Tehnice Clausthal şi sunt 
oferite gratuit pentru studenţii şi doctoranzii înmatricu-
laţi, ca şi pentru angajaţii străini ai universităţii.
Informaţii suplimentare pot fi  găsite în Internet la adresa: 
www.izc.tu-clausthal.de/sprachenzentrum/deutsch/

Adresa noastră

Graupenstr. 11
38678 Clausthal-Zellerfeld
Germania

E-Mail: international@tu-clausthal.de
www.izc.tu-clausthal.de/en

Centrul Internațional Clausthal (IZC)

Centrul Internaţional Clausthal (IZC), în colaborare cu 
institutele din cadrul universităţii şi cu conducerea acesteia, 
coordonează activităţile internaţionale ale Universităţii 
Tehnice Clausthal. Centrul Internaţional Clausthal se 
doreşte a fi  departamentul universităţii care oferă activităţi 
conexe, asociate procesului de studiu şi cercetare, pentru 
studenţii străini şi germani, ca şi pentru cadrele didactice 
ale universităţii. La noi obtineţi informaţii relevante legate de 
studiu şi practică în străinătate, ca şi despre cursuri de limbă şi 
despre celelalte activităţi ale Centrului Internaţional Clausthal 
IZC. Biroul Lingvistic al Centrului Internaţional Clausthal IZC 
oferă un spectru larg de cursuri de limbă şi training inter-
cultural. Participarea la aceste cursuri este gratuită pentru 
studenţi şi pentru cadrele didactice ale universităţii noastre. 
De asemenea Centrul Internaţional Clausthal IZC vă poate 
media tandem-uri în domeniul lingvistic.

Angajaţii Centrului Internaţional Clausthal IZC
se bucură să vă salute şi să vă cunoască personal!

»După un curs intensiv 
de  limbă Germană şi un 
Master absolvit în cadrul 
Universităţii TU Clausthal, 
mă bucur de succesul 
profesional pe care mi l-am 
dorit. TU Clausthal a fost 
alegerea perfectă!« 

Andrea Söver 
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Bine ați venit la
Universitatea Tehnică Clausthal

Universitatea Tehnică Clausthal vă urează Bine Aţi Ve-
nit! Suntem o mică universitate, cu nenumărate po-
sibilităţi de studiu şi cercetare în ştiinţele naturii, in-
ginereşti şi economice. OFERIM condiţii excelente de 
studiu şi cercetare într-un mic oraş internaţional, liniş-
tit şi sigur, unde, de la început, vă veţi simţi ca acasă!

Universitatea Tehnică Clausthal
Infi inţată în 1775 ca Academie Regală de Mine, Universi-
tatea Tehnică Clausthal (TUC) este astăzi o universitate 
renumită pe plan internaţional, unde cercetarea ocupă 
un loc de cinste. Are o tradiţie îndelungată în domeniul 
ştiinţelor naturii şi inginereşti, reprezentând un pod de 
legatură între tradiţie si inovare. Din 2009 Universitatea 
Tehnică Clausthal este membră a consorţiului universi-
tar, denumit Universitatea Tehnică a Saxoniei Inferioare 
(NTH), format din cele 3 universităţi tehnice ale Landu-
lui Saxonia Inferioară. Prin unifi carea expertizei noastre 
în ştiinţele naturii şi inginereşti aparţinem celor mai pre-
stigioase universităţi din Europa.

Universitatea Tehnică Clausthal îşi concentrează în pre-
zent activitatea didactică şi de cercetare în cadrul spe-
cializărilor Energii regenerabile, Energetică şi materii 
prime, Ştiinţele naturii şi materiale, Ştiinţe economice, 
Informatică, Construcţii de maşini şi Tehnica procesării.
 

Condiții de studiu
Universitatea are un caracter unic prin crearea unei atmo-
sfere personale şi prin educaţia ştiinţifi că, teoretico-aplica-
tivă, de nivel superior, toate acestea având loc într-o zona 
idilică. La Universitatea Tehnică Clausthal veţi obţine un 
titlu academic recunoscut la nivel mondial. Datorită condi-
ţiilor de studiu excelente, Universitatea Tehnică Clausthal 
se diferenţiază clar de celelalte universităţi germane. Me-
diul universitar din Clausthal demonstrează existenţa unei 
relaţii strânse, chiar personale, între studenţi şi cadre di-
dactice. Aceasta constituie o condiţie de bază pentru a ob-
ţine rezultate deosebite pe tot parcursul studiului. La ora 
actuală raportul dintre cadre didactice şi studenţi este de 
1:8. Bunul renume al Universităţii Tehnice Clausthal este 
confi rmat şi de locurile fruntaşe obţinute în cadrul diver-
selor evaluări ale universităţilor pe plan naţional, ca şi la 
ranking-urile naţionale.

Pe lângă aceasta mai trebuie menţionat că studenţii au la 
dispoziţie infrastructura şi programele diverse ale Institu-
tului de Sport al universităţii. Studenţii au posibilitatea să 
benefi cieze de mai mult de 60 de tipuri diferite de sport 
– de la sporturi „outdoor“, cum ar fi  schiat, vâslit şi alpi-
nism, până la sporturi „indoor“, cum ar fi  aerobic, judo şi 
volei. Nu în ultimul rând studenţii pot savura peisajul mi-
nunat din zona Harz, totodată făcând activităţi tipice de 
Fitness. In acelaşi timp ei au posibilitatea să işi facă prie-
teni noi şi să se distreze în mediul lor specifi c studenţesc. 

In cele trei Centre de Cercetare de pe lângă Universitatea 
Tehnică Clausthal, „Centrul de Cercetare Energetic în Sa-
xonia Inferioară“ (EFZN), „Centrul de Cercetare în dome-
niul Stiinţelor Materiale“ (CZM) şi „Centrul Stiinţifi c de 
Modelare-Simulare“ (SWZ) se concretizează inter-relaţio-
narea sistemică între diferitele activităţi de cercetare ştiin-
ţifi co-aplicativă în domeniile ştiinţelor naturii, inginereşti 
şi economice.

Poziționare geografi că
Clausthal-Zellerfeld este un mic oraş universitar, având 
15000 de locuitori. Se situează în centrul Germaniei, în 
zona Harz, o arie protejată natural şi este inconjurată de 
numeroase obiective culturale UNESCO, ca de exemplu 
Cascada Oberharz, Muzeul Minier Rammelsberg şi Cen-
trul Medieval al oraşului Goslar. Clausthal se afl ă la dis-
tanţa de 100 km de Hanovra, 200 km de Hamburg, 260 
km de Berlin şi 330 km de  Frankfurt a.M.  

Profi lul Internațional
Studenţii de la Universitatea Tehnică Clausthal TUC be-
nefi ciază de o atmosferă unică, deschisă si prietenoasă, 
creată în special prin diversitatea culturală. Mai mult de 
30 % dintre studenţi si 20 % dintre angajaţii universităţii 
sunt străini, astfel că viaţa studenţească este puternic in-
fl uenţată de mediul internaţional, de care dispune acest 
mic oraş universitar.

Oferta lingvistică
Dacă doriţi să vă iniţiaţi în limba germană sau să vă 
îmbunătăţiţi cunoştinţele de limba germană, atunci 
la noi sunteţi la locul potrivit. Centrul Internaţional 
Clausthal (IZC) vă oferă un spectru larg şi interesant de 
cursuri de învăţare a limbii germane, la toate nivelurile, 
ca şi o serie de alte posibilităţi de aprofundare. In toate 
cursurile noastre se pune accent deosebit pe un stil 
interactiv de predare, unde comunicarea joacă un 
rol deosebit. De asemenea, dacă există interes, aveti 
posibilitatea să învăţati sau să aprofundaţi şi alte limbi 
străine.

Oferta de servicii suplimentare
Centrul Internaţional Clausthal (IZC) oferă studenţilor 
şi cercetătorilor străini interesaţi un spectru larg de 
servicii suplimentare. Străinii interesaţi în acest sens pot 
obţine sprijin la pregătirea şi înaintarea aplicaţiei pentru 
obţinerea unui loc de studiu şi pentru a obţine viza 
de şedere, ca şi la căutarea unei posibilităţi de cazare 
corespunzătoare, încă dinaintea sosirii în Clausthal. Chiar 
şi pe timpul şederii în Clausthal, studenţii străini pot 
benefi cia de o serie de oferte extra-curriculare din partea 
Centrului Internaţional Clausthal (IZC). De asemenea 
Centrul Internaţional Clausthal (IZC) organizează 
numeroase activităţi culturale şi de socializare, pentru a 
sprijini integrarea studenţilor străini în mediul de viaţă 
specifi c micului oraş universitar Clausthal.

»În anul 2009 am benefi ciat de o bursă 
Erasmus la TU Clausthal, perioada în 
care am participat la cursuri şi am 
reuşit să-mi fi nalizez lucrarea de 
licenţă. Recomand oricui o asemenea 
experienţă în cadrul TU Clausthal, un 
loc în care şi acum mă întorc cu drag, 

un loc unde îţi găseşti liniştea şi 
ai posibilitatea de a acumu-
la multe cunoştiinţe.« 

Gelu Dragan 

»Nivelul înalt de predare, foarte mult 
concentrat pe cerinţele industriei și 
mediul international m-au făcut să 
aleg TU Clausthal pentru un program 
de masterat. De asemenea mi-am 
facut și o groază de prieteni aici.«

Tudor Precup
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