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CELE MAI BUNE
UNIVERSITĂȚI
DIN LUME
1. Institutul de Tehnologie din
Massachusetts

4. Universitatea Harvard
Universitatea este una privată, aflată în orașul Cambridge, statul Massachusetts, Statele Unite. A fost
întemeiată la 8 septembrie 1636. Instituţia a fost denumită Colegiul Harvard după cel care a investit cei
mai mulţi bani în universitate, un tânăr preot numit
John Harvard. Acesta a lăsat prin testament câteva
sute de cărţi care să formeze baza de carte a bibliotecii universităţii și câteva sute de lire sterline. Peste
șaptezeci de laureaţi ai Premiului Nobel sunt asociaţi, într-un fel sau altul, cu această universitate. Una
dintre instituţiile cele mai importante ale Universităţii
Harvard este Centrul de Astrofizică Harvard-Smithsonian și baza de date Astrophysics Data System,
care stochează сele mai importante date astronomice
din lume.

Institutul este o universitate tehnică, coeducaţională,
de studii și cercetări. MIT reunește cinci școli tehnice și
un colegiu, care conţin peste 30 de departamente academice, puternic orientate către cercetarea știinţifică și
tehnologică de natură teoretică, practică și interdisciplinară. MIT a fost fondat de William Barton Rogers în
1861, pentru că educaţia și cercetarea în Statele Unite
trebuiau să ţină pasul cu industrializarea SUA.

2. Universitatea Cambridge
Universitatea este situată în orașul Cambridge, Anglia.
Este a doua universitate ca vechime din lumea anglofonă și are o reputaţie deosebită, fiind considerată una
din cele mai bune universităţi din lume. Universitatea
a fost iniţial o asociaţie de cărturari din orașul Cambridge, fondată în 1209 de unii profesori plecaţi de la
Oxford după o dispută cu localnicii. Anual, peste 18 000
de studenţi aleg această instituţie.

5. Universitatea Oxford
Cea mai veche instituţie de învăţământ superior din
Regatul Unit și din lumea anglofonă, reprezentată de
federaţia a 39 de colegii independente, ce au conducerile, statutul și corpul profesoral separate. Colegiile
sunt instituţii independente financiar, în timp ce universităţile sunt finanţate din fondurile statului. Studenţii tuturor colegiilor au dreptul de a utiliza laboratoarele, muzeele și bibliotecile aparţinând universităţilor. La Oxford învaţă aproximativ 17 mii de studenţi.
Majoritatea clădirilor universitare sunt amplasate în
centrul orașului, într-o zonă relativ restrânsă.

3. Imperial College din Londra
Este o universitate publică din Londra, Marea Britanie,
specializată în cercetare, inginerie, medicină și afaceri.
Universitatea este organizată în patru facultăţi principale, în care există peste 40 de departamente, institute
și centre de cercetare și are în jur de 13 500 de studenţi
și peste trei mii de cadre academice și personal de cercetare. Instituţia ocupă constant un loc printre cele mai
bune universităţi din lume.
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