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Езикови курсове
в чужбина

Белгия Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Да се присъедините към HEC 
Management School – University 

of Liege в Белгия, означава да се 
присъедините към голяма общност от хора, които споделят 
същия ентусиазъм да работят за постигане на високи пости-
жения:

 2 300 студенти съставляват един от 11 департаменти 
на Университета в Лиеж: 1 300 студенти, 1000 от които учат 
магистърска или Executive Degree извън кампуса, както и 70 
докторанти;

 260 души академичен, научен и професионален персонал 
на факултета, както и 50 представители на администрацията 
и управлението;

 13 000 завършили възпитаници (alumni), работещи по 
цял свят;

 партньорства със света на бизнеса чрез Governance 
Council, Group of Enterprises for HEC, както и чрез HEC Liege 
Executive School.

На кръстопътя на европейската исторически ос между 
Брюксел, Люксембург и Франкфурт и на икономическата 
и логистична ос между Антверпен и Париж, на историче-
ския кръстопът между немската и латинската култури, HEC 
Management School изгражда обща европейска идентичност 
и се явява посланик на района Лиеж за света.

Шест основни постижения са причините за съгласуваност-
та на научните изследвания, методите на преподаване и со-
циално-икономическата компетентност: Активи и управле-
ние на риска; Социални предприятия и социална икономика; 
Икономически анализи и държавно управление; Логистика 
и количествени методи; Данъчен институт; Управление на 
човешките ресурси и организационни промени. Всички про-
грами на обучение се основават на проектен подход в обуче-
нието, като в центъра се поставя личностното развитие и ши-
роката гама от специализации по мениджмънт и икономика 
на най-високо европейско ниво.
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www.hec.ulg.ac.be

ОБщА иНфОрмАция
разположение: град Лиеж, Белгия
Година на основаване: 1898 г.
Брой студенти: 2 300 
Език на обучение: френски и ан-
глийски език
Такси за обучение: € 835 на 
година
Обща месечна издръжка: около 
€ 600 – 700 (вкл. настаняване и 
разходи)
изисквания за владеене на език:
 French
 English

Акредитация: EPAS for Master’s 

НАпрАВлЕНия – мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН:
 Master’s Degree in Economic 

Sciences (60 credits)
 Master’s Degree in Management 

Sciences (60 credits)
 Specialized Master’s Degree in 

Management Sciences (120 credits) 
(with 6 majors)
 Specialized Master’s Degree 

in Management Engineering (120 
credits) (with 4 majors)
 Specialized Master’s Degree in 

Economic Sciences (120 credits) 
(with 2 majors)

Degree in Management Sciences, 
EPAS for PhD program; ECTS label.

Кандидатстване:
За повече информация: http://
www.ulg.ac.be/cms/c_22107/future-
graduate-of-a-foreign-institution

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН:
 Bachelor’s Degree in Economic 

and Management Sciences (180 
credits)
 Bachelor’s Degree in 

Management Engineering (180 
credits)

НАпрАВлЕНия – ph. d. СТЕпЕН: 
 PhD Degree in Management 

Sciences
 PhD Degree in Economic 

Sciences

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН € 835 на година

МАгистърсКА стеПеН € 835 на година

Ph .D . степен € 835 на година

HEC Management School – University of Liege
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