
Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Австрия

ITM College (International College of 
Tourism & Management) е основан 

през 1986 г. като първият частен ко-
леж за туризъм и мениджмънт в Ав-
стрия, с обучение на английски език. 

ITM College е специализиран в обучението на чуждестранни 
студенти в областта на туризма и leisure сектора. 

4-семестриалните програми подготвят студентите да по-
срещнат предизвикателствата на бързо разрастващата се ту-
ристическа индустрия, която се характеризира с постоянни 
промени, гъвкави условия, мултикултурна среда и трансфор-
мация на работното място. Нашата цел е да подготвим моти-
вирани и свободомислещи млади хора за успешна кариера в 
международния туризъм и туристическата индустрия. Учеб-
ните програми са фокусирани върху мениджърски предме-

ти с акцент върху теоретични и 
практически опит, придобиване 
на практически умения в областта 
на food and beverage management 
и чуждите езици. Едновременно 
с това, нашите студенти имат въз-
можност да приложат теоретичните 
си познания (theoretical know-how) 
в практиката, присъединявайки се 
към College Garden Hotel. Бихме ис-
кали да дадем възможност на завършилите да допълнят ака-
демичната си степен във възможно най-кратък период. 

ITM College, European University и Manchester Metropolitan 
работят съвместно, предлагайки бакалавърски програми по 
„International Management” и „Hospitality Management” в кам-
пуса на ITM College в Австрия (ITM Campus).

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ASSOCIATE’S DIPLOMA € 3 100 на семестър

BACHELOR’S DEGREE € 4 450 на семестър

www.itm-college.eu

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Бад Фослау (Bad 
Voeslau), Регион Виена, Австрия
Година на основаване: 1986 г.
Брой студенти: 80
Език на обучение: английски език 
Такси за обучение: € 3100 на 
семестър
Допълнително се заплаща: 
настаняване – € 300 на месец 
(двойна стая), € 490 на месец 
(единична стая).

НАпрАВлЕНия:
Courses – associate’s degree
  Languages & Communication
  Management
  Practical training
   Specialization in:

 –  Event Management
 –  Hotel & Tourism Management
 –  Wellness & Spa Management

Courses – Bachelor’s degree
   Hospitality & Tourism 

изисквания за владеене на език:
 Минимално ниво - English (B2)

Акредитация: Federal Ministry of 
Education, Austria

Кандидатстване: 
1. Diploma Studies: High School 
Certificate/Secondary School 
Leaving Certificate
2. Bachelor top-up year: Associate’s 
Degree/Higher Diploma

Management
  –  BA (Hons) in Hospitality 

Management with Tourism –  
Manchester Metropolitan 
University

  Finance & Marketing
  –  BBA in International 

Management – European 
University
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