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Pot spune că au fost foarte multe motive pentru care
am ales să studiez Informatica in Danemarca . Un
principal motiv ar fi tatăl meu, care lucrează în acest
domeniu de peste 15 ani și văd cu ce are de a face zi de zi, și faptul că este bucuros de ceea ce
face. Un alt motiv a fost că în ziua de azi tehnologia este utilizată în mod excesiv, lucru care
îmi oferă oportunitatea de a îmi găsi un loc de muncă imediat după terminarea studiilor.
Procesul de aplicare a fost unul de durată, totul a inceput in luna Octombrie, cand
am mers la un târg de facultăți că să aflu cât mai multe detalii despre admitere, cazare și
multe altele, la finalul târgului am decis să merg printr-o firmă de consultanță care m-a
ajutat să îmi fac dosarul de admitere cât mai bine. Dosarul nu este așa de greu de realizat, ai
nevoie de o scrisoare motivaționala făcută de ține, 2 scrisori de recomandare din partea
profesorilor, un certificate internațional de limbă Engleză(IELTS, Cambridge, TOEFL),
pentru examenul de limbă Engleză nu este neapărat să ai certificatul înainte de a trimite
documentele, el poate fi trimis și după aceea dar nu mai târziu de luna Iunie. De
asemena diplomele din perioada liceului sunt un plus indiferent de activitate sau locul
obținut, ele ajută foarte mult. Deadline-ul de depunere e în luna Martie și apoi trebuie de
așteptat răspunsul, care vine destul de târziu(Iulie, August) deoarece ei așteaptă și rezultatele
examenului de Bacalaureat și de aceea e bine să aveți o soluție de rezervă.
După prima luna am realizat că alegerea făcută este cea bună, metodele de predare
fiind logic structurate. Aici se pune foarte mult accent pe partea practică toate proiecte pe
care le-am făcut sunt cu aplicatie în viața de zi cu zi, de la programul foslosit de bancomate
până la calculatoare de Kcal și platforme pentru magazinele ce vând mobilă și articlole de
casă și grădină. Cheia este să lucrezi că dacă faci muncă practică o să îți fie foarte ușor.
Aici programul de licență ține 4 ani în total și este împărțit în 2 subprograme. Primi 2.5 ani
AP Degree în care primi 2 ani îi fac în Danemarca(doar dacă vrei în primul semestru din
anul 2 să pleci într-o bursă Erasmus timp de 6 luni) iar în ultima jumătate de an sunt obligat
să îmi găsesc un Intrenship în acest domeniu că să pot trece AP-ul. Partea cea mai buna este
ca Intrenship-ul il poti face oridunde vrei tu in lume numai sa fie in domeniu. După, următorii
1.5 ani sunt numiți Top-Up, un fel de specializare. Iar după aceea se poate contiuna cu un
program de Master care durează 2 ani în care jumate de an iar trebuie să îți găsești un
Internship.
Mai departe aș vrea să fac și un Master dar încă nu știu pe ce anume, apoi as vrea
să reușesc să îmi găsesc un job în domeniu cat mai repede .

