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Studeren in de VS

Studeren aan de
North Eastern University, Boston

Aan de Northern Eastern University kun je de volgende vakken volgen:
•
•
•

Concrete design 1 (CivU3241): 6 studiepunten
Highway Engineering (CivU554): 6 studiepunten
Keuzevak voor internationale studenten: 3 studiepunten

Lijkt het je leuk om een deel van je studie in
het buitenland door te brengen? Dat kan!

Voorwaarden voor studeren in Boston
Start
Uitwisseling start met ingang van de 4e onderwijsperiode (mei-juli) in 2012.

Sinds 2011 heeft de opleiding Civiele Techniek een uitwisselingovereenkomst gesloten met North Eastern University in Boston. De uitwisseling
start met ingang van de 4e onderwijsperiode (mei-juli) als onderdeel van
het 2e studiejaar.

Mogelijkheid aansluitend stage te volgen
De studenten krijgen de mogelijkheid om aansluitend aan de uitwisseling een stage in Amerika te
volgen. Voor onze studenten betekent dit dat zij bij
een Amerikaans bedrijf kunnen solliciteren voor een
stageplaats. Begeleiding bij plaatsing wordt gedaan
door NEU. Voor de studenten van NEU in Nederland
bestaat ook die mogelijkheid bij bedrijven die internationaal opereren.

North Eastern University (NEU) is een particuliere universiteit met ongeveer 25.000
studenten verdeeld over verschillende faculteiten. De Universiteit behoort tot de top 10
binnen de Verenigde Staten van Amerika en bezit in tegenstelling tot de andere universiteiten ook de mogelijkheid om een stage te volgen tijdens de bachelorfase. De opleiding
Civiele Techniek valt binnen de School of Engineering met ongeveer 300 studenten in het
undergraduate programma (bachelorfase). Juist in deze fase van de opleiding wordt de
uitwisseling gerealiseerd.

Programma
Studenten volgen bij NEU een onderwijsprogramma
ter grootte van 11 ECTS vakinhoudelijk aangevuld met
een SLC-opdracht vanuit de opleiding.
Huisvesting
Huisvesting van onze studenten kan geregeld worden
op de campus of in de directe nabijheid.
Kosten
Kosten voor een visa, huisvesting, reis en levensonderhoud zijn voor rekening van de student. Wel wordt
bemiddeld bij het verkrijgen van beurzen. Reken op
€1.750- per maand voor huisvesting en levensonderhoud. Er zijn geen inschrijfkosten aan de uitwisseling
verbonden. .

Inschrijving
De uiterste inschrijfdatum voor deelname aan de
uitwisseling is 1 oktober van dit jaar voor de daadwerkelijke uitwisseling in de periode mei-juli in het
opvolgende jaar .
Taal
Het niveau Engels moet tenminste op het niveau B2Cambridge zijn, of gelijkwaardig.
Overige voorwaarden voor aanvang
Propedeuse dient behaald te zijn;
• Minimaal 37 ECTS moeten in het 2e jaar
(voorafgaand aan de uitwisseling) behaald zijn.
Benodigde visa
Voor het studeren in Amerika is een visum nodig. De
aanvraagtijd is ruim 3 maanden. Dus zorg ervoor dat
je dit op tijd doet. De aanvraag gebeurt in overleg met
het International Office van Hogeschool Rotterdam.
Informatie hierover kun je krijgen bij International office of bij de heer van Rijn (p.j.van.rijn@hr.nl).

Voor meer informatie:
Peter van Rijn
Tel: 010-794 49 24
E-mail: p.j.van.rijn@hr.nl
International Office
Bezoekadres:
Kralingse Zoom 91
3063 ND Rotterdam
Kamer O2.224
Postbus: 25035
3001 HA Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 794 6005 of: +31 (0)10 794 6295
Fax: +31 (0)10 794 6007
E-mail: internationaloffice@hr.nl
Openingstijden International Office
maandag t/m vrijdag
10.00 uur – 12.00 uur en 14.00 uur - 16.00 uur.

