Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Германия

Chemnitz University of Technology
C

hemnitz University of Technology
се приема за третия по големина
университет в Саксония, Германия.
Университетът предлага на 10 000
студенти широк спектър от над 70
специалности, както и възможност за
интердисциплинарно обучение. ТУ Кемниц има отлична репутация сред IT експертите и математиците.
Основната характеристика на обучението е въведената система за „Обучение чрез изследване”. Тук редица интердисциплинарни специалности се поддържат от различни факултети и катедри
едновременно. Така например бакалавърската и магистърска
специалност „Computational Science” („Изчислителни науки”) обединява в себе си знания по математика, информатика и природни
науки, а специалността „Medienkommunikation” („Медийна комуникация”) - техника, икономика и публицистика. Това означава, че
Кемниц има собствен студентски град, състоящ се от лекционни зали, библиотеки, лаборатории, общежития, спорни
съоражения и стол за хранене. По-отдалечените цели могат
да бъдат достигнати безпроблемно, евтино и по всяко време
на деня със семестриалната карта за транспорт. Освен това
студентите могат да включат преносимите си компютри към
интернет с помощта на изградената безжична мрежа.
изследователската дейност прескача рамките на факултетите, тъй
като обучението в областта на инженерните и природните науки,
както и на математиката, са тясно свързани с икономическите, а
също така и с хуманитарните и социалните науки.
За разлика от повечето други немски университети ТУ

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

www.tu-chemnitz.de
Обща информация
Разположение: град Кемниц, Саксония, Германия
Година на основаване: 1836 г.
Брой факултети: 8
Брой студенти: над 11 000
Език на обучение: немски и английски език
Такси на обучение: за граждани
на страни-членки на ЕС няма
такса за обучение
Допълнително се заплаща: общежитие - €140 - 200 на месец,
транспорт - € 110 - 140 на месец, такса за регистрация - €55,
здравна застраховка - €55 на
месец, Интернет - €10.
Месечна издръжка: около €600
Изисквания за владеене на език:
DSH-exam
TestDaF
Сертификат от Goethe-Institut
32

Deutsches Sprachdiplom. Stufe II
der Kultusministerkonferenz (DSD II)
A-level certificate (английски език)
Акредитация: Bundesministerium
für Bildung und Forschung
Кандидатстване: необходимо е
следните документи да бъдат
изпратени до 15 юли (за зимен
семестър) и до 15 януари (за летен семестър): диплома за средно/висше образование, формуляр
по образец на университета,
академична справка, паспортна
снимка, сертификат за владеене
на немски език. Необходимите
документи трябва да са в два
екземпляра, съответно с превод
на английски или немски език.
Направления – бакалавърска
степен:
Компютърни науки

Физика, Химия, Математика
Автомобилостроене
Машиностроене
Медии и комуникация, Медийна продукция
Мехатроника
Системен инженеринг
Електроинженеринг
Компютърни науки
Информационни и комуникационни технологии
Бизнес администрация
Компютърни науки и икономика
Политически науки
Комуникационна техника
Английски и американски науки
Германски науки
Европейска история
Социология, Психология
Бизнес администрация и инженеринг и др.

Направления – магистърска
степен:
Компютърни науки
Физика, Химия
Европейска история
Германски науки
Математика
Машиностроене
Автомобилостроене
Медии и комуникация, Медийна продукция
Мехатроника
Системен инженеринг
Електроинженеринг
Микро- и нанотехнологии
Уеб – инженеринг
Социология, Психология
Информатика и журналистика
Английски и американски науки
Бизнес администрация и инженеринг и др.

