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SEVGİLİ ÖĞRENCİLER,
Size RWTH Aachen International Academy’nin sunduğu uluslararası öğrenci programlarını bildirmekten
mutluluk duyarız. Avrupa’nın kalbinde mevkilenmiş, Almanya’nın makine mühendisliğinde en iyi okullarından
biri olan RWTH Aachen Üniversitesi’nde sizi karşılamak bizi çok memnun edecektir.
ELIT UNIVERSITE OLAN RWTH AACHEN UNIVERSITESI’NDE OKUMAK
RWTH Aachen Üniversitesi Almanya’daki en büyük ve teknoloji üniversitesi olarak üst düzeyde eğitim ve
araştırma fırsatı veren en bilinen üniversitelerinden biridir. RWTH Aachen Üniversitesi ve uluslararası
üniversiteler ve bunun yanı sıra endüstriyel şirketler arasındaki çok sayıdaki ortaklık, öğrencilere ve
mezunlara kusursuz bir profesyonel ve kişisel bakış açısı sunuyor. Her yıl, çok sayıda uluslararası öğrenci ve
bilim adamları üniversitemize gelip, yüksek kalitede eğitim programları ve tesislerden yararlanıyorlar; şu
anda yaklaşık 37.000 öğrenci kayıtlı ve bunların 5.000’i, 120 farklı ülkeden gelmiş uluslar arası öğrencilerden
oluşuyor. RWTH Aachen Üniversitesi Makine Mühendisliği başta olmak üzere, birçok mühendislik ve bilim
alanında uluslar arası üne kavuşmuştur.
Almanya’nın Belçika ve Hollanda sınırında mükemmel bir konumda
bulunması, Avrupa’nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olması, eğitim
olarak “Mükemmellik” ünvanını taşıması... Bütün bunlar sizin neden RWTH
Aachen Üniversitesi’nde eğitim almanız gerektiğini gösteren sebeplerin
başlıcaları. Bu olağanüstü özelliklerin kariyerinize neler getireceğini
görebilmeniz için ise tek yapmanız gereken RWTH Aachen Üniversitesi’nde
eğitiminize başlamak. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Aachen
Üniversitesi’nde master yapma kararı benim için bir dönüm noktasıydı. Sizin
de hem bu şehirde okumaktan hem de RWTH’da eğitim almaktan zevk
alacağınıza eminim.
Eren Sahin, M.Sc. Production Systems Engineering
ULUSLARARASI ORTAMI AVRUPA’NIN KALBİNDE YAŞAYIN
Aachen Almanya, Belçika ve Hollanda’nın sınırlarının buluştuğu “Sınır Üçgeni” nin hemen yanında yer alıyor.
Burada yaşamanın cazibesi dillerin renkli karışımı ve insanlar olmakla beraber, Amsterdam, Brüksel , Köln ve
hatta Paris’e çok kısa ulaşım mesafesi olmasındadır.
HAKKIMIZDA
RWTH Aachen Üniversitesi’ndeki uluslar arası eğitimi sağlamakla görevli resmi bir akademi olan International
Academy, özellikle uluslar arası öğrenci gruplarını hedef alarak hazırlanmış öğrenci programlarını sunmak için
üniversitenin birçok enstitüsü ile yakın bir işbirliği içerisindedir. International Academy, yoğun ders dışı
destek programı ile yükümlüyken, bütün programların bilimsel sorumluluğu RWTH Aachen Üniversitesi
enstitüleri tarafından düzenlenmektedir. Bu durum RWTH Aachen Üniversitesi’nin kendisi tarafından verilen
resmi bir dereceye liderlik eder.
RWTH INTERNATİONAL ACADEMY
RWTH Aachen Üniversitesi’nin birçok enstitüsü ile yakın işbirliği içinde olarak teknik çalışma ve kültürel
deneyimin mükemmel karışımını sizlere sunuyoruz.
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MSC COMPUTER AIDED CONCEPTION AND PRODUCTION IN MECHANICAL ENGINEERING
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ALTINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KAVRAMA VE ÜRETİM YÜKSEK LİSANSI

|

Bu yüksek lisans iki ana başlıkta uzmanlaşma imkanı sağlıyor. Makine konseptleri, öğrencileri modern
bilgisayar destekli yöntemleri geliştirme ve uygulamaya, fonksiyon gereksinimine gore yapı ve makine
mühendisliği sistemleri inşa etme ve ölçülendirmeye hazırlıyor. Diğer üzerinde durulan konu ise makine
üretimi ve bu konu öğrencileri, imalat, üretim sistemleri, planlama ve işletme içeren modern endüstriyel
üretimde, bilgisayar destekli sistemleri kullanma ve geliştirmeye hazırlıyor.
MSC PRODUCTION SYSTEMS ENGINEERING | ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANSI
Bu yüksek lisans öğrencilerin var olan mühendislik niteliklerinin üzerine inşa ediyor; malzeme, imalat
sistemleri, süreç ve üretim mühendisliği, imalat sistemi tasarımı, imalat rekabeti ve işletmesi bilgilerinin
derinleşmesine olanak sağlıyor.
MSC MANAGEMENT & ENGINEERING IN PRODUCTION SYTEMS | İŞLETME VE MÜHENDİSLİK YÜKSEK LİSANSI
İşletme sanatı ve kompleks mühendislik işlemlerinden anlayan mezunlar günümüz endüstri dünyasında en
çok arananlar arasında. Bu yüksek lisans iki Avrupalı, kendi alanlarında saygınlığı bulunan, yüksek seviye
üniversitenin eşsiz bir birleşimi. Alman RWTH Aachen Üniversitesi dünyadaki en iyi makine mühendisliği
fakültesine sahip ve programın mühendislik kısmını yönetiyor. Hollandalı Maastricht Management School
(Maastricht İşletme Okulu) ise ticaret ve işletme öğretimi programlarıyla dünyaca tanınıyor.
MSC TEXTILE ENGINEERING | MSC TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
Tekstil Mühendisliği master programı; yüksek performanslı fiber, 3 boyutlu tekstil ve tekstil ürünlerinin
üretimi için kullanılan yeni yöntem ve makinalar gibi tekstil teknolojisinin pek çok alanındaki en son
gelişmeleri içeren kapsamlı bir programdır.
SUMMER SCHOOLS | MÜHENDİSLİK YAZ OKULU
Makina Mühendisliğinden çeşitli dersler ve Almanca dil dersi, uluslararası
öğrencilere RWTH Aachen Üniversitesi'nde kısa dönemli mükemmel bir
bilim ve araştırma ortamının parçası olma imkanı sunuyor.
Kendinizi tanıtıp, yüksek lisans programlarımızdan birinde ya da yaz okulumuzda yer almak ister misiniz?
Lütfen programlarımız hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin!
RWTH International Academy
Uluslararası öğrenci programları birimi
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