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riedrich-Alexander-University of ErlangenNürnberg е основан през 1743 г. и е един
от най-старите и най-големи университети
в Германия. Със своята над 280-годишна
история университетът се нарежда сред
най-известните немски висши учебни заведения, а със своите студенти – на второ място по големина сред държавните
ВУЗ-ове в Бавария.

Негова отличителна черта е присъствието на специалности във всички области
на знанието и науката, което
го определя като изключително конкурентоспособен
в Германия. Чрез интензивно сътрудничество с необразователни институции и
центрове, Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg
играе важна роля в развитието на бъдещите технологии и
концепции. Тясната връзка между преподаването и изследователската дейност се изразява във факта, че студентите получават високо ниво на обучение в една приятелска среда. Завършилите Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg
притежават всички необходими качества да успеят в своите
професионални начинания. Университетът разполага с 12 000
души персонал, 550 професори, 260 катедри, 24 клиники, 25
интердисциплинарни центъра, 8 съвместни изследователски
центъра и 27 300 студента от цял свят.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 500 на семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€ 500 на семестър

www.uni-erlangen.org
Обща информация
Разположение: град Ерланген и
град Нюрнберг, район Нюрнберг,
област Бавария, Германия
Година на основаване: 1743 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 27 300
Брой специалности: 132
Език на обучение: с изключение на
няколко програми, всички курсове
са на немски език
Такси на обучение: € 500 на семестър
Допълнително се заплаща: административни такси – € 42 на
семестър, настаняване в общежитие - € 150 - 300 на месец или
частно жилище – € 180 - 300 на
месец, учебници - €100 - 250 на
семестър, храна – около € 150 200 на месец, здравна застраховка
(включва такса при посещение
на лекар, хоспитализация и лекарства) - € 70 на месец, транспорт
- € 30 - 60 на месец.
Обща месечна издръжка:
около € 600 - 650
Изисквания за владеене на език:
„Deutsche Sprachprüfung für
34

den Hochschulzugang ausländischer
Studienbewerber” (DSH), ниво 2
TestDaF certificate - ниво 4
„Zentrale Oberstufenprüfung”
или „Kleines/Großes Deutsches
Sprachdiplom”
Акредитация: Bayerisches
Staatsministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst - 1947
Кандидатстване: необходимо е
следните документи да бъдат
изпратени до 15 юли (за есенен семестър) и до 15 януари (за летен
семестър): диплома за средно образование, сертификат по немски
език (DSH), формуляр по образец на
университета, академична справка. Ако нямате DSH сертификат
(или TestDaF), можете да го вземете чрез езиковите курсове към
университета (такса 600 евро/
семестър за 20 часа/седмица).
Направления – бакалавърска
степен:
Международно право
Молекулярна медицина

Биоинженеринг
Нанотехнологии
Бизнес администрация
Театър и медийни науки
Медицинска техника
Икономика
Международен бизнес
Политически науки и др.
Направления – магистърска
степен:
Икономика
Биоинженеринг
Информатика
Информационни бизнес науки
Маркетинг
Управление на медицински процеси
Медии – етика – религия
Международни информационни
системи
Мениджмънт
Международен бизнес и др.
Направления – държавен изпит:
Медицина
Фармация
Стоматология
Право

Теология
Педагогика в начални, средни
училища и гимназии (с възможна
комбинация на различни предмети)
Програми на английски език:
Материали и процеси (M.Sc.) /
Avanced Materials and Processes
Висши оптични технологии (M.Sc.) / Advanced Optical
Technologies
Компютърен инженеринг
(M.Sc.) / Computational Engineering
Химичен и Био-инженеринг
(M.Sc.) / Chemical and Bioengineering
Международен бизнес (M.A.) /
International Business Studies
Международни информационни
системи (M.Sc.) / International
Information Systems
Физика и здраве (M.A.) / Physical
Activity and Health
Информационни системи и мултимедийни технологии (M.Sc.) /
Systems of Information and Multimedia
Technology
Молекулярни науки (M.Sc.) /
Molecular Science

