Висше образование в чужбина
Магистърски програми

Полша

College of Europe, Natolin campus (Warsaw)
три от над 50 държави получават престижните магистърски
дипломи по Европейски науки или по Европейски Интердисциплинарни изследвания. Приблизително 70% от учащите са
наградени със стипендии от техните национални правителства, държавни или недържавни организации.
Кампусът в Натолин (Варшава, Полша) е разположен в 120
хектара исторически парк, в южната част на Варшава. Неговите програми дават възможност на студентите да се запознаят с политическото и социално-икономическото развитие
на Централна и Източна Европа, както и с най-новите политики, разработени от ЕС.
политици и държавници, които оказват съществено влияние
в развитието на континента. Сред тях са външни министри,
представители на европейските институции, политици, дипломати и т. н.

C

ollege of Europe е първият
институт в света, който е
създаден, за да предлага специализирани програми по европейските въпроси. Неговата история датира от далечната 1948 г., когато колежът е основан в град Брюж (Белгия), с
идеята да се създаде университет, който да събира студенти
от различни европейски държави. След краха на комунистическите системи в Централна и Източна Европа, College
of Europe открива нов кампус - Натолин (Варшава, Полша), с
помощта на Европейската комисия и Полското правителство.
Към момента университетът обучава своите студенти в два
града – в две държави (Белгия и Полша) на два работни езика – английски и френски език. Всяка година над 400 магис-

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

–

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€ 14.000

www.coleurope.eu
Обща информация
Разположение: Натолин, Варшава, Полша
Година на основаване: 1948 г.
Брой факултети: 2 кампуса, 6
факултета
Брой студенти: 6 000
Език на обучение: английски,
френски, немски, испански и
руски език

Такси на обучение: € 19 000 – 21
000, вкл. регистрация, обучение,
настаняване, храна, интернет,
телефон и др.
Допълнително се заплаща:
настаняване и храна (на година)
– €5 000 – 7 000.
Изисквания за владеене на език:
Английски език: C1 според Общата Европейска езикова рамка (CEF)
ELTS Band: min. 6.0
FCE: A or B or above / BEC
Vantage / CELS Higher
TOEFL: 550 / 213 / 77
TOEIC: 750
GMAT: min. 600
ILEC: B2 и C1
Френски език:
DS: Diplôme Supérieur d'études
françaises moderne

DELF B2
TOEIC: 750
Test de Connaissance du français
(TCF): level 4
Certificat de Francais Juridique
Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris
Френски, немски, испански и
руски език: B1 според CEF
Акредитация: Flemish Authority
(Articles 53bis, 124 and 130 of the
Decree on the restructuring o higher
education in Flanders).
Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома/и за висше образование
(преведена и легализирана) в
областта на правото, иконо-

миката, политическите науки,
историята, социалните науки и
философията, географията, лингвистиката или журналистиката,
академична справка, 2 препоръки
от преподавател, интервю.
Направления – магистърска
степен:
Европейски интердисциплинарни изследвания
ЕС, международни отношения
и дипломация
Европейска политика и администрация (изследвания)
Европейски икономически изследвания
Европейско право (LLM)
Специализация по европейско
право и икономически анализи (ELEA)
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