Universidade: Universidade Técnica de Delft (TU Delft), Holanda
Técnico

DTU

Cadeiras com possiveis
equivalência:

1º semestre- EBI Design

Project,

Project

I, GPO, RB, TA, Management, FT&AC, EB, Research
LEB II

Project*

2º semestre- EBI BPI, PD&C, AMN, TE*
II, DSCP, GFB,
ECT

Opcionais: I (NMMST), II (Research
Project) e III (Design Project)
Info: (1)

Residência:

É aconselhável evitar as residências da empresa de
alojamento de estudantes DUWO.

Mais informação sobre a DUWO e as alternativas
existentes a esta podem ser consultadas na parte do
site da TU Delft dedicada ao alojamento de
estudantes internacionais. Nesta mesma página é
ainda possível efectuar um registo no município,
obrigatório para quem pretender habitar um dos
vários alojamentos disponíveis durante o semestre de
Erasmus. Info: (2)

Despesas correntes:

Custo de vida significativamente mais elevado que em
Portugal.
Café – 1 euro
Cerveja – 2,5 euros
Refeição (restaurante)- 15 euros
Refeição (cantina)- 7 euros
Supermercado- Ligeiramente mais barato que em
Portugal
Transportes:
Bicicleta (em 2ª mão)- 50-150 euros
Comboio para Amsterdão (ida e volta)- 25 euros

Dicas e mais info:

Contactos:
1- Exchange-TNW@tudelft.nl

(questões

relacionadas com o programa Erasmus)
2- M.vanderGeur@tudelft.nl

(questões

relacionadas com as UC’s)
Conselhos dados por Leonor Guedes da Silva:
- “Aproveitar para fazer cadeiras que não existam no
Técnico como equivalência às opcionais.”
- “Aproveitar o sports center (100 euros/semestre
com muito boas condições”
- “A rede de comboios holandesa é muito boa e
óptima para visitar cidades holandesas e belgas!”
- “Must go: bar do departamento de biotech, local
onde alunos e professores se reúnem para conviver
às sextas-feiras, a partir das 16h30”

Alunos/Alunas que fizeram
Erasmus:

Leonor Guedes da Silva

*- Não implica que as cadeiras da TU Delft tenham sido leccionadas no semestre da
cadeira equivalente no IST. Pode ocorrer que tenham sido dadas em semestres
opostos.

(1) Vai a www.tudelft.nl/en/study/master-of-science/master-programmes, selecciona o mestrado em
Biotechnology/Life Science & Technology e faz o download do pdf para mais informações sobre o
programa

(2) http://www.tudelft.nl/en/study/studying-at-the-tu-delft/housing/ (TU Delft > Study >
Studying at the TU Delft > Information for international students > Housing).

