
PREZENTAREA SISTEMULUI UNIVERSITAR DIN SUA 

 
 

 

Prezentator: GABRIEL GĂITAN, student la Princeton, SUA 

 

Gabi este fost elev al colegiului nostru, participant și multilaureat al olimpiadelor internaționale de fizică. În 

prezent, studiază fizica la celebra universitate PRINCETON din Statele Unite ale Americii. Fizica nucleului în 

general și fuziunea nucleară, în special, îl pasionează și, de aceea, s-a hotărât să vă împărtășească și vouă din 

pasiunea lui. O va face pe parcursul a două miniconferințe și seminarii interactive pe tema respectivă. 

Apreciază orice întrebare/intervenție din partea voastră. 

 

1. În prima parte vom explica avantajele sistemului educațional universitar american și organizarea 

acestuia. Vom discuta calitatea învățământului și oportunitățile de cercetare/internshipuri în SUA în 

timpul facultății.  

2. Vom discuta despre viața în afara studiului la facultate și despre sistemul campusurilor în SUA.   

 
3. Apoi vom vedea ce examene sunt necesare pentru a putea aplica în SUA (SAT/TOEFL), despre centrele 

de examene din țară și cum se pot pregăti elevii.  

4. Vom vorbi despre ce fel de calități sunt căutate de universitățile din SUA și despre ce pot să facă elevii 

pe parcursul liceului pentru a deveni competitivi pentru universitățile americane. 

5. Vom explica cum funcționează efectiv aplicația, despre eseurile pe care trebuie să le scrie elevii pentru a 

aplica și despre scrisorile de recomandare pe care trebuie să le ceară profesorilor.  

  
6. Vom discuta despre bursele pe care le pot primi elevii în SUA, sub formă de financial aid și grants, 

despre cum se aplică pentru ele, cum poate fi finanțat studiul în SUA, indiferent de situația financiară a 

familiei. 

7. La final vom prezenta o parte din organizațiile din țară unde elevii pot găsi ajutor pentru a aplica în 

SUA. Există organizații ce plătesc pentru examenele necesare și alte organizații din țară, ca Fulbright, ce 

oferă ajutor în toate etapele procesului de aplicație. 

8. Dupa aceea vom avea o discuție în care voi răspunde întrebărilor și voi împărtăși din experiența mea 

personală . Vom avea și o discuție despre diferența dintre sistemul universitar englez și cel american.   


