Despre Iordania
Iordania este cunoscută în lume ca un paradis turistic, fiind o țară foarte apreciată pentru
ospitalitatea și amabilitatea populației. În prezent, peste 40.000 de studenți străini din 107 țări
studiază în universități de stat și particulare din Iordania.
Limba oficială în Iordania este araba, iar engleza este considerată a doua limbă ca nivel de utilizare.
Țara are o climă de tip mediteraneean, vara fiind semi-aridă, cu temperaturi medii de 30 de grade
Celsius și relativ rece iarna, cu temperaturi medii de 13 grade Celsius. În partea vestică a țării cad
precipitații mai multe în timpul sezonului de iarnă (noiembrie – martie).
Este situată în centrul Orientului Mijlociu, la N-V de Arabia Saudită, la S de Siria, la S-V de Irak
și la E de Palestina.
Costurile pentru traiul zilnic în Iordania sunt mult mai scăzute decât în cele mai multe țări
occidentale. Moneda este dinarul iordanian, care are ca subdiviziune 100 de qirși sau piaștri. Un
dinar este echivalent cu 1,41 dolari americani.

Zilele libere sunt la sfârșitul săptămânii (vineri și sâmbătă), precum și cu ocazia sărbătorilor
naționale și religioase.

Învățământul superior în Iordania
Există 32 de universități: 10 de stat, 19 particulare, una regională și două care funcționează după
regulamente speciale.
Toate universitățile din Iordania se disting prin aplicarea celor mai înalte standarde în ce privește
programa de învățământ. Mai mult, absolvenții acestora au ca și caracteristică particulară un nivel
ridicat de competitivitate pe piața muncii, în comparație cu absolvenți din alte țări.
Mai multe universități efectuează demersuri pentru obținerea recunoașterii pe plan internațional.
Acceptarea celor care se înscriu în programe de învățământ superior depinde de fiecare instituție
în parte și de condițiile impuse de programele respective, care sunt acreditate de către Ministerul
Învățământului Superior și Cercetării Științifice.
Instituțiile de învățământ superior din Iordania au încheiate parteneriate, acorduri academice și
proiecte comune de cercetare cu instituții și centre internaționale de prestigiu.
Mulți studenți și lectori ai acestor universități au obținut premii regionale și internaționale în
multiple domenii și discipline.
Anul academic este împărțit în două semestre obligatorii. Durata fiecărui semestru este de 16
săptămâni, existând și un semestru opțional (de vară), cu durata de opt săptămâni. Iordania a
adoptat sistemul studiului pe bază de credite, în detrimentul celui pe ani.
Membrii facultăților dețin înalte calificări și o foarte bună expertiză, fiind absolvenți ai unor
universități europene și americane de prestigiu.
Studenții care dețin o diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) din afara Iordaniei se pot înscrie în
cadrul instituțiilor de învățământ superior iordaniene direct prin intermediul web-site-urilor
universităților de stat sau particulare, în baza mediilor obținute. Universitățile funcționează după
sistemul orelor-credit, care permite studenților să își aleagă cursurile în funcție de planul lor de
studiu.
Studenții care doresc să se înscrie la un program de Master trebuie să dețină o diplomă de licență,
iar cei care doresc să se înscrie la studii doctorale trebuie să dețină o diplomă de Master.
În plus, studenții care doresc să se înscrie în programe de studii post-universitare trebuie să prezinte
un certificat care confirmă nivelul de cunoaștere a limbii engleze conform sistemelor TOEFL sau
IELTS. De asemenea, aceștia pot face dovada cunoașterii limbilor franceză sau germană. Ca
alternativă, se poate susține un examen de limbă engleză în cadrul universității la care doresc să se
înscrie.
Studenții se pot înscrie pentru admiterea la o instituție de învățământ superior din Iordania astfel:
Direct la instituția de învățământ superior vizată. Majoritatea universităților au web-site-uri care
facilitează înscrierea on-line (prin platforme informatice speciale sau chiar direct prin e-mail). De
asemenea, înscrierea se poate face prin intermediul birourilor specializate din cadrul acestor
universități. Fiecare universitate stabilește propriile condiții pentru admitere, drept pentru care

candidații trebuie să comunice direct cu universitatea unde doresc să se înscrie pentru obținerea
informațiilor relevante în legătură cu procedura și condițiile de admitere.
Înscrierea prin intermediul Direcției Studenți Străini din cadrul Ministerului Învățământului
Superior și Cercetării Științifice, ale cărei date de contact sunt:
-

Web-site: www.studyinJordan.jo
Telefon direct: +962.533.12.98
E-mail: ISA@mohe.gov.jo
Facebook: www.facebook.com/International-Students-affairs-Jordan
Twitter: International Students’ Affairs Jordan

Direcția Studenți Străini a fost creată din dorința Ministerului Învățământului Superior și Cercetării
Științifice de a gestiona eficient și corespunzător problemele studenților din alte țări aflați la studii
în Iordania. Această direcție are în responsabilitate toate aspectele legate de studenții străini, din
momentul în care aceștia își încep studiile și până la absolvire. Toți studenții care au solicitări sau
sugestii pot contacta Direcția pe canalele menționate mai sus.
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