
ГерманияВисше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Университетът на реката! Дума-
та „река” има много специално 

значение за Виадрина, което се 
дължи на река Одър, на брега на която се намира универси-
тетът. Също както съседна Полша, реката е непосредствено 
до университета. Това, от своя страна, спомага за развитието 
на тясна връзка между двете държави, което дава възмож-
ност на Европейския университет Виадрина да се превърне 
не само в немско-полски, но и в европейски университет. 
От повторното си основаване през 1991 г. университетът 
Виадрина стриктно спазва концепцията си за интеграция на 
младите хора от всички краища на света. Тази концепция се 
оказва успешна: университетът нараства и се установява като 
жив, високоуважаван член в общността на немските и евро-
пейските университети.

Европейският Университет Виадрина:
 е международен университет с 25% чуждестранни сту-

денти от над 80 държави;
 е интердисциплинарен университет по отношение на 

обучението и изследванията, пред-
лагайки широка гама от програми в 
рамките на всички факултети;

 предлага чуждоезикови програ-
ми с най-високо качество;

 предлага сътрудничество чрез 
широка мрежа от над 200 партньори 
по света;

 предлага международно при-
знато висше образование;

 подготвя студентите за европей-
ския и международния пазар на труда;

 предлага евтини варианти за настаняване в Германия и 
Полша и ниски разходи за живот;

 дава възможност за завършване в кратък период от време;
 предоставя модерно оборудвана библиотека, компю-

търни терминали, безжичен достъп до интернет на терито-
рията на университет;

 предлага лекции и семинари в Collegium Polonicum от 
полска страна на река Одер.

www.europa-uni.de

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Франкфурт на 
Одер, провинция Бранденбург, 
Германия
Година на основаване: 1991 г.
Брой факултети: 3
Брой студенти: 6200
Език на обучение: предимно 
немски език, частично английски 
език
Такси за обучение: няма такси
Допълнително се заплаща: 
административна такса (вкл. 
транспорт, регистрация и др.) – 
€ 500, настаняване – € 150 – 300 
на месец, здравна застраховка 
- € 70 на месец.
Обща месечна издръжка: 
около € 700

страция (2 програми – на немски 
и на английски език)
 Икономика
 Немско право
 Немско и полско право
 Социални и културни науки

НАпрАВлЕНия – мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН:
 European Cultural History
 Култура и история на Цен-

трална и Източна Европа
 Социокултурни науки
 Междукултурни комуникации
 Немско и полско право
 Немско право за чуждестран-

ни юристи
 Международна бизнес админи-

страция

изисквания за владеене на език:
 German: DSH-2, TestDaF (4x4), 

DSD 2 (4 x C1)
 English: TOEFL (80 pts. internet 

based), IELTS (6.5 academic test)

Акредитация: Германско прави-
телство.

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

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН:
 Бизнес администрация
 Международна бизнес админи-

 Европеистика
 Културен мениджмънт и кул-

турен туризъм
 Европейско културно наследство
 Международни права на чове-

ка и хуманитарно право
 Мениджмънт за Централна и 

Източна Европа
 Медиация (Mediation)
 Бизнес информатика

НАпрАВлЕНия – ph. d. СТЕпЕН:
Програмите не са строго 
определени в направления или 
специалности, а се състоят в 
независими изследвания в спе-
цифична област, извършвани 
от кандидатите с помощта на 
определен за целта професор.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН Няма такси

МАгистърсКА стеПеН Няма такси

Ph .D . степен Няма такси

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

33





