معرفی دانشگاه لوکزامبورگ

در این مقاله سعی شده است به صورت اجمالی نگاهی به دانشگاه بین المللی لوکزامبورگ ،شهریه و رشته های موجود
در مقاطع مختلف پرداخته شده است .انجمن سیمرغ با فعالیت درکشور لوکزامبورگ سعی دارد تا ایرانیان و فارسی
زبانان را با شرایط اخذ پذیرش ،ویزا و ثبت نام دانشگاه لوکزامبورگ آشنا کند و تجربیات خود را از طریق متخصصان،
وکال و دانشجویان فعال در دانشگاه به تمام عالقه مندان انتقال دهد.

دانشگاه ملی لوکزامبورگ در سال  2003تاسیس شده است ودر سال  2021تعداد  6781دانشجو را در مقاطع مختلف
در خود جای داده است .با وجود جوان بودن این داشگاه اما ،در بین  250دانشگاه برتر دتیا در آخرین رنکینگ جهانی
دانشگاه ها جای گرفته است .بودجه دولتی فراوانی برای رشد این دانشگاه اختصاص داده شده است که سبب باال رفتن
سیستم آموزشی این کشور و قرار گرفتن در میان بهترین دانشگاه های دنیا شده است .خوشبختانه شهریه بسیار پایین (
حدودا  200یورو در هر ترم) ،انگلیسی زبان بودن دوره ها در مقاطع باال ،ارتباط با سایر دانشگاه ها و صنعت ،امکان
فراگیری زبان های فرانسوی ،آلمانی ،لوکزامبورگی به صورت رایگان یا هزینه ای اندک در موسسات خصوصی،
امکان دریافت بورس برای مقاطع مختلف تحصیلی ،بازار شغلی مناسب در کشور لوکزامبورگ ،امکان پیدا کردن شغل
دانشجویی در دانشگاه و ...این دانشگاه را نه تنها بین دانشجویان جوان کشورهای آسیایی بلکه اروپایی نیز محبوب
کرده است.

اولین مورد در مقابل نام کشورهایی همچون لوکزامبورگ و یا سوئیس ،هزینه های باالی زندگی در این کشورها می
باشد .دانشگاه لوزامبورگ با فراهم کردن خوابگاه های مجهز و مدرن به صورت سوییت های مستقل با اجاره های
بسیار پایین تر این هزینه ها را تا حدود زیادی جبران کرده است و دانشجو کافی است تا هزینه ای حدودا یک سوم
بازار(حدودا  450یورو) را برای اجاره خوابگاه دانشگاه فراهم نماید تا از آن استفاده نماید .دانشگاه لوکزامبورگ با
ارائه غذاهای با کیفیت و با هزینه ای بسیار پایین تر در رستوران خود ،تا حد زیادی مشکالت آشپزی دانشجویان را با
نیزحل نموده است.

دانش گاه لوکزامبورگ در مقاطع لیسانس ،فوق لیسانس ،ساالنه یکبار و برای دکتری و پست دکتری در تمام طول سال
امکان اخذ پذیرش را فراهم نموده است .رشته های ارائه شده در مقطع لیسانس عبارتند از:
•
•
•
•
•

بیولوژی
پزشکی
علوم کامپیوتر
مهندسی برق ،مکانیک ،انرژی،عمران ،دیجیتال
ریاضی محض ،فیزیک محض
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•
•
•
•
•

اقتصاد( چندین گرایش)
حقوق
روانشناسی
آموزش موسیقی
فلسفه ،تاریخ ،انیمیشن

اکثر رشته های ارئه شده برای مقطع لیسانس نیاز به دانش سه زبان فرانسوی ،آلمانی و انگلیسی است .اما شرایط
برای رشته های دوره فوق لیسانس متفاوت تر است و در اکثر رشته ها دانستن تنها زبان انگلیسی برای تحصیل کفایت
می کند .رشته ای فوق لیسانس عبارتند از:

علوم زیستی و پزشکی
( Integrated Systems Biologyانگلیسی)
(Biomedicineانگلیسی)
دامپزشکی(انگلیسی)
( Production Animal Healthانگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی)
علوم کامپیوتر
(Information and Computer Sciencesانگلیسی)
(Information System Security Managementانگلیسی)
(Développement et Validation du Logicielفرانسوی)
(Technopreneurshipانگلیسی)
( Interdisciplinary Spaceانگلیسی)
مهندسی
مهندسی عمران(انگلیسی)
مهندسی مکانیک -برق(انگلیسی)
مهندسی انرژی(انگلیسی و فرانسوی)
ریاضیات
ریاضیات عمومی(انگلیسی)
ریاضیات صنعتی(انگلیسی)
ریاضیات مالی(انگلیسی)
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فیزیک
علوم فیزیک(انگلیسی)
فیزیک( مشترک بین دانشگاه های آلمان  ،فرانسه و لوکزامبورگ) (انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی)
اقتصاد و مدیریت
حسابداری و حسابرسی(انگلیسی)
کار آفرینی و نوآوری(انگلیسی)
مدیریت زنجیره تامین(انگلیسی)
مالی
مدیریت دارایی
مالی و اقتصاد -بانک ،مدیریت ریسک(...،انگلیسی)
(Quantitative Economics and Financeانگلیسی)
حقوق
حقوق اروپایی(انگلیسی و فرانسوی)
قوانین مالیاتی بین المللی و اروپایی(انگلیسی و فرانسوی)
قوانین مالی(انگلیسی و فرانسوی)
آموزشی و خدمات اجتماعی
روانشناسی(انگلیسی و فرانسوی)
جغرافی و معماری
معماری(انگلیسی)
مطالعات مرزی(انگلیسی و فرانسوی)
جغرافی و برنامه ریزی فضایی(انگلیسی)
علوم انسانی
ادبیات فرانسوی
ادبیات آلمانی
ادبیات لوکزامبورگی
تاریخ اروپایی(انگلیسی و فرانسوی)
فلسفه(انگلیسی)
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علوم اجتماعی
مطالعات قانونگذاری (انگلیسی و فرانسوی)
(European Governanceانگلیسی و فرانسوی)
علوم اجتماعی و تربیتی
علوم اجتماعی و تربیتی(انگلیسی)
(Management und Coaching im Bildungs- und Sozialwesenآلمانی و فرانسوی)

هر مقطع و رشته به مدارک مورد نیاز خود را برای اخذ پذیرش نیاز دارد .در بعضی رشته ها امکان اخذ کمک هزینه
تحصیلی نیز وجود دارد که در مقاالت بعدی مستقال در هر رشته به آنها می پردازیم.

سواالت خود را با شماره پیامگیر تلگرامی ما  00352691366699ویا ایمیل  simourq@gmail.comبا ما در
میان بگذارید.

با تشکر از جناب آقای محمد حسین نوروزیان

تهیه و تنظیم  :هیئت تحریریه انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ

تمامی حقوق قانونی کپی رایت این سند متعلق به انجمن سیمرغ می باشد و هر گونه کپی برداری و سواستفاده از این
سند پیگرد قانونی دارد

