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Danish Academy of Business 
and Techno logy е раз-

положена в нова и модерна 
сграда на южната граница на 

гр. Рандерс. Академията предлага на студентите си обучение 
в области като маркетинг и 
мениджмънт, управление на 
туризма и хотелиерство, ко-
муникации и реклама, като 
езикът на преподаване е 
датски или английски.

Учебното заведение има 
контакти с местните бизнес 
и индустрия. Партньорите-

предприятия на академията участват в разработването на 
учебните програми, поради което на студентите се осигурява 
възможно най-добрата практическа подготовка. Обучението 
включва гостуването на лектори от частния бизнес, визити в 
бизнес компании, както и тримесечен стаж в датска или чуж-
дестранна компания. Целта на обучението е не само получа-
ване на теоретични познания, но и как теорията се прилага 
в реална компания. По този начин студентите могат веднага 
след завършването си да си намерят работа.

Университетът предлага на студентите си професионални 
програми, обучението по които продължава 2 години в мал-
ки групи (приблизително 30 души).

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

AP Degree in Marketing Management Няма
AP Degree in Hospitality and Tourism 

Management Няма

Bachelor (BA) in International Hospitality 
Management Няма

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Рандерс, Дания
Година на основаване: 1989 г.
Брой студенти: 500

учебници и материали – €600 
– 750 на година, настаняване – 
около € 250 на месец, транспорт 
– € 43 на месец.

Език на обучение: английски език
Такси за обучение: няма
Допълнително се заплаща: 
административна такса – € 250, 

Обща месечна издръжка: 
около €700 – 800

изисквания за владеене на език:
 EU applicants must be able to 

document good grades in English

Акредитация: Датско минис-
терство на образованието

Кандидатстване: формуляр по 
образец на университета, ди-
плома за завършено образование 
(преведена и легализирана).

НАпрАВлЕНия – ap degree 
prOgramme:
 Хотелиерство и мениджмънт 

на туризма
 Маркетинг Мениджмънт

ДанияВисше образование в чужбина
Бакалавърски програми

Danish Academy of Business and Technology
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