
Business Academy Aarhus, Danemarca  

Business Academy Aarhus, Universitatea de Științe Aplicate, 

este o instituție profesională de învăţământ superior. Noi ofe-

rim o varietate de programe la nivel de diplomă Academy 

Profession (AP) și de diplomă de licență (BA). Programul core-

spunzător diplomei AP durează între 2 şi 2 ½ ani și poate fi 

urmat de un program de completare BA de 1 ½ ani pentru 

obținerea diplomei de licenţă complete. Programul core-

spunzător diplomei de licenţă durează 3 ½ ani.  

 

Toate programele noastre sunt acreditate de Ministerul Danez 

de Știinţe, Inovație și Învăţământ Superior. 

 

Oferim programe în următoarele domenii: 

Academia este strâns legată de sectorul de activitate, având 

drept scop stabilirea unei legături între studiile universitare și 

companiile din sectorul privat. De aceea, studenții noștri sunt 

pregătiți să rezolve probleme concrete din viața reală prin 

îmbinarea teoriei și a practicii. 

Toate programele noastre includ un stagiu de practică obliga-

toriu, într-o companie din Danemarca sau din străinătate, cu 

o durată între 2 ½ și 10 luni.  

 

De ce să studiezi în străinătate? 

Alegerea unui program de învăţământ superior nu este în-

totdeauna ușoară, iar plecarea la studii în străinătate poate 

părea un pas uriaș. Pe de o parte este dificil, dar avantajele 

profesionale, cât și cele personale, sunt demne de luat în 

seamă. Dintre acestea enumerăm: 

 Beneficiezi de educație de calitate, recunoscută la nivel 

internațional 

 Înveți lucruri despre alte culturi 

 Te bucuri de acces la o rețea internațională și îți faci 

prieteni noi din toate colțurile lumii 

 Te dezvolți pe plan personal  

De ce Aarhus? 

 

Aarhus este cel de-al doilea oraș ca mărime din Danemar-

ca, având o populație de peste 320.000 de locuitori. Este 

totodată un oraș foarte populat de tineri, întrucât circa 

20% din populația totală este alcătuită din studenți, fiind 

astfel un oraș foarte tânăr. Situat la malul mării, cu plaja şi 

pădurea în apropiere, Aarhus oferă o varietate de opțiuni 

pentru activități sportive, culturale și în aer liber. 

 

Ca și restul Danemarcei, este un oraș bine organizat și un 

loc de trai sigur. Infrastructura este la un nivel superior de 

dezvoltare și mulți dintre locuitori preferă să pedaleze la 

serviciu sau la cursuri, fiind mai ieftin, mai sănătos și de-

seori mai rapid. 

 

Cursurile la Academie 

 

La Business Academy Aarhus, predarea se face în clase 

mici de 20-35 de studenți. Studenții participă la cursuri 

zilnic, având între 18 și 25 de ore pe săptămână. În restul 

timpului, este de aşteptat ca studenții să se pregătească 

pentru cursuri, să lucreze în echipă și să finalizeze rapoar-

te sau proiecte. 

 

Metodele de studiu includ pregătirea teoretică și practică 

bazată pe dialog, muncă în echipă, dezvoltare de proiecte 

și vizite la companiile private. Încurajăm studenții să fie 

activi la cursuri, să-și exprime opinia și să participe la 

discuții atât cu profesorii, cât și cu alți studenți.  

 

Relația student-profesor are un caracter informal, iar cel 

din urmă este adesea perceput ca un mentor pentru stu-

denți, responsabilitatea sa fiind aceea de a-i ghida în di-

recția corectă când aceștia caută răspunsuri, sau soluții la 

diferite probleme. În Danemarca, oamenii se adresează 

unul celuilalt folosind numele mic. 

 Biotehnologie 

 IT şi tehnologie 

 Afaceri 

 Web, media şi co-

municare  

 Mediu și agricultură 



Aarhus 

În Danemarca, majoritatea studenților locuiesc în cămin sau 

împart un apartament cu alți studenți. Aarhus are mai mult 

de 8.000 de camere disponibile pentru studenți, toate ad-

ministrate de un birou central. Mulți studenți noi vin în tim-

pul verii, așa că este important ca cererea pentru cazare să 

fie înaintată din timp, preferabil cu 5-6 luni înaintea înce-

perii anului universitar. Trimiteți cererea pentru cazare prin 

intermediul site-ului: www.studenthousingaarhus.dk.  

  

Campusuri 

Academia are șase campusuri diferite, toate situate in Aar-

hus, fiind dotate cu echipament de ultimă oră atât în sala de 

cursuri, cât și în laboratoare. Studenţii au acces în clădiri 24 

de ore din 24 şi beneficiază de acces la o reţea wireless şi la 

o bibliotecă bine dotată. 

 

Centrul de Pregătire Profesională consiliază studenții în 

ceea ce privește oportunitățile stagiului de practică și ale 

locului de muncă, pregătirea CV-ului și a scrisorii de in-

tenție, precum și pregătirea individuală pentru interviu. 

Programul „Buddy Programme” oferă tuturor studenților 

internaționali noi șansa de a face echipă cu un student cu 

vechime la Academie. Aceștia pot oferi ajutor la chestiuni 

practice, sfaturi și cu integrarea, în general, în noul mediu 

de studiu și în oraș. Programul include evenimente profesi-

onale organizate, vizite culturale și evenimente sociale și 

petreceri. 

 

Business Academy Aarhus în cifre 

Informații suplimentare 

Vizitați-ne la www.baaa.dk, www.facebook.com/baaadk sau 

contactați Biroul Internaţional trimițând un e-mail la in-

fo@baaa.dk. 

După încheierea studiilor la Academie  

Diploma obţinută la Business Academy Aarhus oferă posibili-

tăți multiple în ceea ce privește un viitor loc de muncă. Stu-

denții au și opțiunea continuării studiilor la nivel de licență sau 

master în Danemarca sau în afara ei. 

 

Finanţare 

Studenții din ţările membre UE/SEE nu plătesc taxe de studiu 

în Danemarca, acestea fiind acoperite de statul danez. Cu toa-

te acestea, cheltuielile de trai pot fi destul de mari în Dane-

marca. Mai jos, puteți vedea un calcul al costurilor ce le im-

plică studierea în Aarhus: 

Pe lângă acestea, un depozit trebuie plătit (de obicei, echiva-

lentul chiriei pe 3 luni) la închirierea camerei, iar dacă aceasta 

este nemobilată, mobilierul, vesela, tacâmurile etc. sunt, de 

asemenea, necesare.  

 

Cei mai mulți studenți își găsesc un loc de muncă cu normă 

redusă (part-time), dar găsirea acestuia poate dura și câteva 

luni. De aceea, este important ca studenții să se poată 

întrețină în primele 6 luni de la venirea în Aarhus. Studenții pot 

lucra 10-15 ore pe săptămână cu un salariu minim de14 € pe 

oră. 

Cheltuieli lunare     RON:  

Chirie (o cameră în cămin)    1500-1800 

Mâncare     990 

Abonament transport (lunar)       240 

Telefon     100-220 

Internet (în cazul în care nu este inclus  

în chirie)             120-210 

 

Alte cheltuieli  

Bicicletă (second-hand)   30-60 

Călătorie în interes didactic (depinde de   

program)         225-550 

Cărți și materiale (depinde de program)  140-450 

O ceașcă de cafea în cantină          1 

Un litru de lapte           0,75 

O pâine      1,2 

 

Studenții trebuie să aibă propriul laptop. 

• 4500 de studenții la zi 

• 1000 de studenți internaționali din 42 de țări 

• 400 de lectori academici 

• 23 de programe predate în limba daneză 

• 17 programe predate în limba engleză 


