Висше образование в чужбина
Магистърски програми

Австрия

Diplomatische Akademie Wien,
Vienna School of International Studies

D

iplomatische Akademie Wien
е академия, която предлага
следдипломно професионално
обучение, насочено към дипломирали се бакалаври, желаещи да се развиват в областта
на международното управление, и по-тясно мениджмънт на
международни организации и институции на Европейския
съюз. Основната област на обучение обхваща сферата на
международните отношения, политическите науки, международното и европейското право, икономиката, историята и
чуждоезиковата подготовка.

Снимка: WTV/Popp & Hackner

Снимка: DA

В допълнение, Diplomatische Akademie Wien предлага:
Практически програми за мениджъри;
Летен курс по немски език и австрийски науки;
Лекции и конференции с известни личности от сферата
на политиката, икономиката и културата;
Академични изследвания.

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Магистърска степен

€ 10 700 на година

Diploma programme

€ 10 700 на година

www.da-vienna.ac.at
Обща информация
Разположение: Виена, Австрия
Година на основаване: 1754 г.
Брой факултети: 4
Брой студенти: 152
Език на обучение: английски език
(магистърска степен), немски/
английски/ френски език (diploma
programme)
Такси за обучение: € 10 700 на
година
Допълнително се заплаща:
настаняване и закуска (at the

DA) – € 370 на месец, учебници
и учебни материали – € 360 на
триместър, храна (обяд и вечеря – at the DA) – € 210 на месец,
здравна застраховка – € 24.93
“Selbstversicherung für Studierende”
with WGKK for 2011, други – € 25
на месец.
Изисквания за владеене на език:
CPE
CAE (grade: A)
IELTS (academic module with a
minimum grade of 7.0)
TOEFL min. 627 (paper test),

263 (computer test) 106 (Internet
test)

графия, сертификат по английски език.

Акредитация: MAIS – joint
programme with the University of
Vienna, ETIA – joint programme with
the Vienna University of Technology.

Направления – магистърска
степен:
MAIS – Master of Advanced
International Studies
ETIA – Master of Science in
Environmental Technology and
International Affairs

Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана на
немски, английски или френски
език), копие на валиден паспорт,
снимка, 2 препоръки, автобио-

Other postgraduate
programmes
Diploma Programme
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