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Организатор на „Образование без граници“
Бери Груп - България
Адрес: София 1000, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
Тел. 02/ 9888 604
Факс: 02/ 950 25 11
Organization „Education beyond borders“
Bery Group Bulgaria
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www.edu-fair.eu

ОБРАЗОВАНИЕ
В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

®

Първото българско издание с версия за iPad, iPhone и Android

Обучение и кандидатстване в България
Езикови курсове и ваканции в чужбина
Средно образование в чужбина
Висше образование в чужбина

FANCY IN THE DIGITAL WORLD!
www.b2bmagazine.bg
РОДИНА® – България

гр. София, ул. Ген. Гурко № 74, ет. 1
гр. Варна ул. Любен Каравелов № 6 (до Винса)

0700 1 84 48
• безплатен телефон на потребителя •

www.study-abroad.bg

ТРИ ДНИ – САМО ОБРАЗОВАНИЕ!
МЕжДУНАРОДНО ИЗЛОжЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ®

В

ече може да се каже, че София като столица на България
има своя реномиран и престижен международен образователен панаир, на който два пъти годишно всички ученици, студенти и родители могат да се срещат с най-големите
образователни институции на Европа, САЩ, Канада, Азия.
Образование без граници® e единственото българско образователно събитие, което е подкрепено от Европейския съюз
– Програми CORDIS & TED. В проекта се включиха световни
държавни образователни организации като Немската агенция за академичен обмен (DAAD), Агенцията за наука и висше
образование на Хърватия (ASHE), много посолства и чуждестранни министерства, образователни асоциации. Участници
са едни от най-престижните университети на Белгия, Германия, Дания, Холандия, САЩ, Канада, Русия, Чехия, Швеция,
Полша и много други. На форума до момента взеха участие

изложители от над 27 държави, което направи изложението
единственото подобно на Балканите. Всички участници, събрани на едно място създават истинско събитие, а форумът
става международно признат център на образованието.
От българска страна, Образование без граници® се осъществява с любезната подкрепа на Столична община. Форумът се популяризира с помощта на над 55 медийни партньори
от цялата страна. В проекта се включи и българският бизнес, с
помощта на който българските университети могат да намерят своето подобаващо място на световната сцена.
Така се създаде ОБРАЗОВАНИЕТО, което е БЕЗ ГРАНИЦИ!
Благодарим на всички!
От организаторите
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Адрес: София 1000, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
Тел. 02/ 9888 604
Факс: 02/ 950 25 11
www.edu-fair.eu
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Organization „Education beyond borders“
Bery Group Bulgaria
Address: 74, Gen. Gurko Str, fl. 1, Sofia 1000
Phone: 003592 9888 604
Fax: 003592 950 25 11
www.edu-fair.eu
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Професионално образование
в България и чужбина

ACCA

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
BPP PROFESSIONAL EDUCATION
Много работодатели инвестират в служителите си, за да им
помогнат да придобият квалификация като АССА, която е
изключително ценна не само за професионалното и лично
развитие на служителя, а и за успешния бизнес на
фирмата.

T

he Association of
Chartered Certified
Accountants (ACCA) е
най-голямата счетоводна сертифицираща
организация в света. Със своята 100-годишна история, 404
000 студенти, 140 000 члена в 170 страни и най-лесно разпознаваемата абревиатура във финансовия свят, АССА е най-бързо развиваща се международна организация на дипломираните експерт счетоводители. Покриването на 14-те изпита от
квалификацията води до придобиването на АССА членство,
а това от своя страна гарантира наличието на всички финансови и счетоводни знания и умения, небходими за успешна
кариерна реализация. Съвсем закономерно АССА квалификацията е първи избор и за мнозинството одитори, счетоводители и млади специалисти, които желаят да се развиват в
тази сфера. Придобивайки международна професионална
квалификация като АССА означава, че за вас няма граници и
ще можете да се реализирате навсякъде по света.

БПП Профешънал Едюкейшън е
английска организация и е най-голямата компания
за професионални и финансови
обучения в Европа. В България,
компанията е добре позната, както с курсовете си за АССА
квалификацията, така и с богатото портфолио от финансови, счетоводни и мениджърски обучения. Курсовете на
БПП са практически насочени, преподавателите са високо
квалифицирани в сферата, в която преподават и знаят как
да предадат сложна техническа информация по разбираем
начин. Мотото на фирмата е „Професионалисти обучават
професионалисти”.

АССА работи с правителства, дарителски и професионални организации като International Federation of Accountants
(IFAC) за развитието на световната счетоводна професия.
В България акредитираната организация за провеждане на подготвителни курсове и изготвяне на учебни материали за АССА е BPP PROFESSIONAL EDUCATION. БПП
Профешънал Едюкейшън
www.accaglobal.com обучава служителите на
четирите най-големи одиwww.bpp.bg
торски компании (KPMG,
PricewaterhouseCoopers,
Обща информация
Ernst & Young, Deloitte),
Година на основаване: 1904 г.
Сектор: Счетоводство и
както и много специалиФинанси
сти, работещи в компании
Седалище: Лондон
от различни индустрии.
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Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Австрия

Webster University, Vienna
W

ebster University е американски университет с изградена
международна мрежа от кампуси, с помощта на която студентите могат да учат в САЩ, Европа и
Азия. Основан през 1915 г., Webster предлага бакалавърски
и магистърски програми в над 100 кампуса в седем държави
(Австрия, Китай, Швейцария, Тайланд, Холандия, Великобритания, САЩ). В тях се обучават над 20 000 студенти от над 150
националности. Общата политика навсякъде включва високи
академични стандарти, връзка на теорията с практиката, малки групи на обучение и изграждане на независимо мислене в
така създаденото международно общество.
Почти 30 години, кампусът във Виена (Webster’s Vienna
campus) осигурява високи академични стандарти в Австрия,
предоставяйки на своите студенти предимствата на типичли от над 20 страни. Кампусът във Виена е най-големият извън
САЩ, сред цялата мрежа в глобален мащаб. Webster Vienna е
акредитиран университет както в Австрия, така и Съединените щати (Webster University в щата Мисури).
ПРОГРАМИ

ното американско образование – международен фокус чрез
около 600 учащи от над 70 различни държави и преподавате-

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 14 700 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН (12 courses)

€ 1 815 (за 3-credit graduate course)

M.B.A. (16 - 18 courses)

€ 1 815 (за 3-credit graduate course)

www.webster.ac.at
Обща информация
Разположение: Виена, Австрия
Година на основаване: 1981 г.
Брой факултети: 6
Брой студенти: 600
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: € 9 075 (5
courses) – 14 700 на година
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване – € 40,
настаняване – единична стая:
€ 1 630/за 8 седмици или двойна
стая: € 980 – 1 420/за 8 седмици,
храна – около € 2 750 на година,
учебници и материали – около €
800 на година, здравна застраховка – € 40 на месец, транспорт
– о коло €400 на година.
Обща месечна издръжка:
около €500
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Изисквания за владеене на език:
Бакалавърски програми: Min.
TOEFL: PTB 490, IBT 57 (or IELTS 5)
Магистърски програми: Min.
TOEFL PBT 575, IBT 88 (or IELTS 7)
Акредитация: Austrian Federal
Ministry of Science and Research,
Higher Learning Commission (USA),
Association of Collegiate Business
Schools and Programs, EFMD, AACSB
Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома за завършено образование (преведена и легализирана),
сертификат по английски език,
копие на валиден паспорт, платена такса за кандидатстване,
2 препоръки, мотивационно писмо (400 думи), автобиография,
само за MBA – двугодишен стаж
в областта.

Направления – бакалавърска
степен:
Bachelor of Arts (B.A.)
Majors:
Art, with emphasis in:
– Visual Culture
International Relations
Management, with possible
emphasis in:
– Human Resource Management
– International Business
– Marketing
Media Communications
Psychology
Bachelor of Science (B.S.)
Majors:
Business Administration
Computer Science
Information Management
Information Systems

Направления – магистърска
степен:
Master of Arts (M.A.)
Human Resources Management
International Business
International Relations
Marketing
Master of Science (M.S.)
Finance
Master of Business Administration
(M.B.A.)
General, or with emphasis in:
– Finance
– Human Resources Management
– International Business
– International Relations
– Marketing
Webster Global Programs (11
месеца в 5 межд. кампуса):
Global M.A. in International
Relations
Global M.B.A.

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Белгия

Brussels University Alliance

B

russels University Alliance се състои от четири академични
институции, които работят заедно, за да укрепят и разширят международното сътрудничество. Това са Vrije Universiteit
Brussel, Vesalius College, Institute for European Studies и Brussels
Institute of Contemporary China Studies. Заедно те предлагат
широк спектър от бакалавърски, магистърски и докторантски програми на английски език.
Vrije Universiteit Brussel (www.vub.ac.be)
Vrije Universiteit Brussel е изследователски институт, който
е на 214-то място в световните рейтинги (QS World University
Rankings). Университетът има 8 факултета, които обхващат области като естествени, хуманитарни и социални науки, инженерство. VU Brussel има около 8 000 студенти.
Vesalius College (www.vesalius.edu)
Vesalius college е Liberal Arts college, разположен в сърцето
на Брюксел. Учебното заведение предлага тригодишни програми и е едно от малкото места в града, чийто език на обучение е
предимно на английски език. Броят на студентите е около 400,
една четвърт от които са чуждестранни студенти, дошли по обменни програми за семестър или академична година.
Institute for European Studies (www.ies.be)
Institute for European Studies
е автономен департамент на VU
Brussel. Той е създаден през 2001
г. чрез инициатива на Фламандското правителство. Институтът
предлага магистърски програми, съсредоточени върху интердисциплинарните европейски

www.vub.ac.be

www.vesalius.edu

Обща информация
Разположение: Брюксел, Белгия
Година на основаване: 1834 г.
Брой академични институти: 4
Допълнително се заплаща:
настаняване – около € 300 на
месец, храна – около € 225 на месец, транспорт – € 30 на месец,
учебници и материали –
около € 75 на месец.
Обща месечна издръжка:
около €700
Изисквания за владеене на език*:
TOEFL: paper-based: 550,
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изследвания и по-конкретно върху ролята на ЕС в международното пространство. В рамките на този обхват, IES предоставя
стипендии на учени, политици и на обществото като цяло.
Brussels Institute of Contemporary China Studies
(BICCS) (www.vub.ac.be/biccs)
BICCS е връзка между академичните центрове в Европа и
Китай. Целта на института е да повиши европейския интерес
и разбиране на съвременен Китай, както и неговото влияние
върху световното развитие. Проектът цели да подобри китайско-европейските отношения. Институтът предлага магистърски и следдипломни програми на английски език в областта на
бизнеса и инвестициите с помощта на VU Brussel, както и чуждоезиково обучение по китайски език. Студентите получават
професионално обучение с теоретични курсове, практики и
стажове в международни организации и компании.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ *

BA

10,400 EUR/year

Master programmes

564,3 EUR/year

Advanced Master programmes:
Advance Master in Gerontological Science
Advanced Master of International and
European Law
Advanced Master of European Integration
and Development
Advanced Master in Linguistics:
Advanced Master in Nuclear Engineering
Advance Master of European Urban
Cultures
Advanced Master of Economics of
International Trade and European
Integration
Advanced Master in American Studies

3,000 EUR/year
3,000 EUR/year
564,3 EUR/year

2,333 EUR/year

750 EUR/year
268,2 EUR/ year for the first year and in the
PhD
year of defense, and 61,5 EUR/year for the
other years
Postgraduate certificate programmes
3,800 EUR/year
* European Economic Area (EEA) students

www.ies.be

www.vub.ac.be/biccs

computer-based: 213, internetbased: 80
TOEIC: 860
IELTS-academic module: Band 6.5
CPE: Grade C
CAE: Grade B

Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома за завършено образование (преведена и легализирана),
сертификат по английски език,
копие на валиден паспорт.

* За някои програми се изискват
по-високи резултати.

Направления – бакалавърска
степен (на английски език):
Business
Communications
International Affairs

Акредитация: Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (DutchFlemish Accreditation Organisation
– NVAO, The Hague)

2,333 EUR/year

Направления – Masters &

Advanced Masters
(на английски език):
American Studies, Linguistics
Business & Management
Economics
Engineering & Exact Sciences
European Law & Politics
Life Sciences– Human
Resources Management
Направления – PhD degrees
(на английски език):
Offered in more than 30
disciplines

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Белгия

Study in the capital of Europe Brussels

C

haris sees only one possible city to study languages and
linguistics: Brussels of course!
„A couple of years ago I came
to the Vrije Universiteit Brussel as
Erasmus student from Greece. I do
not regret this descision for one
moment. The master of advanced
studies in linguistics is more than I
ever hoped! It gives me a chance to
learn and grow and to do research.
And the study guidance here is very
good. I really like it here. I might even
end up living in Brussels!
Brussels is the capital of Europe and that you see in all kind of
things. You meet so many people from different countries, speaking al kind of lanuages. What place is better to study linguistics!
What is more: Brusssels is really a splendid city.“
Charis Kousoula
Vrije Universiteit Brussel – Advanced Master in
International and European Law
International outlook and solid basis in European and international law
„The PILC programme has served as
an excellent training ground for my clerkship in the European Commission and for
my further graduate studies in the United
States. PILC provides lawyers with an international outlook and with a solid basis in
European and international law. Working
in the law firm or institution of tomorrow
requires in-depth and up-to-date insight
in the dynamics of Brussels of today. PILC
will give you all that and much more.“
Folkert Graafsma
Partner Vermulst Verhaeghe & Graafsma
Vesalius College-Bachelor in Communciation Studies
„Teachers are very reachable and know
their students on a first name basis. VeCo
also allows for students to give presentations and being very involved. The courses
and their content are very interesting and I
feel they successfully prepare students for
the future.“
Joris Lacroix
Communications Student, France.
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Висше образование в България
Бакалавърски и магистърски програми

България

Висше училище по застраховане
и финанси (ВУЗФ)

В

исшето училище по застраховане и финанси
(ВУЗФ) е първият в България частен специализиран
университет в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга. ВУЗФ е открит
през 2002 г. с решение на 39-то Народно събрание и е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Това, което отличава университета, са отличното качество
на обучение и успешното професионално развитие на завършилите студенти чрез поддържане на тясно взаимодействие с
бизнеса. По официални данни, реализацията на дипломираните
студенти на ВУЗФ е над 90%, като основната сфера на заетост

според получената квалификация е
на ниво управленски кадри, аналитични и приложни специалисти. За
високото качество на обучение важен принос имат преподавателите
във ВУЗФ, които са изтъкнати учени
с богат педагогически и практически опит, настоящи и бивши ръководители на държавни институции,
финансисти и бизнесмени.
ВУЗФ разполага с една от наймодерните учебни бази в България, както и с луксозен университетски хотел. Студентите се обучават в спокойна обстановка,
далеч от шума и напрежението на центъра на столицата и в
съответствие с най-високите международни стандарти.
Семестриални такси за
магистърски програми
(от 2 до 4 семестъра)
€ 900 програми с преподаване на
€ 700 за редовна задочна и дистанционна
български език
форма на обучение
€ 1500 програми с преподаване на
€ 550 за завършилите бакалавърска
английски език
степен във ВУЗФ
€ 3000 съвместна програма с University € 3500 съвместна програма със Sheffield
of Maryland University College – САЩ
University – Великобритания
€ 1600 съвместна програма със Saxion € 3500 съвместна програма със Steinbeis
University – Холандия
University – Германия
Редовна, задочна и дистанционна форма
БакалавърскИ програми
(6 - 8 семестъра)

www.vuzf.bg
Обща информация
Разположение: София, България
Година на основаване: 2002 г.
Брой студенти: 1600
Език на обучение: български и
английски език
Такси за обучение: € 700 – 3 500
на семестър
Допълнително се заплаща:
престой в студентски хотел,
храна
Акредитация: Агенция по акредитацията към МОМН
Кандидатстване: Прием в бакалавърски програми с преподаване
на български език: конкурсен изпит – общообразователен тест,
конкурсно есе-самостоятелна
работа на кандидат-студента,
издържан конкурсен изпит за
бакалавърска степен в друго
висше училище в страната през
годината на кандидатстване
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във ВУЗФ. Признават се оценки
от изпити по: математика,
български език и литература,
история на България, география,
икономика или от общообразователен приемен тест.
Прием в магистърски програми
с преподаване на български език:
по документи, като успехът
е най-малко добър 4,00 от дипломата за завършено висше
образование на образователноквалификационните степени
„специалист”, „професионален
бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.
Прием по програма Финансов
мениджмънт и маркетинг на
английски език и съвместни програми с чуждестранни университети: Валиден документ за
успешно издържан TOEFL, IELTS
или Cambridge ESOL сертификат
– CAE или CPE, завършена A-level

изпитна степен или успешно
преминат езиков курс във ВУЗФ
за специалността „Финансов
мениджмънт и маркетинг (с
преподаване на английски език).
Специалности –
бакалавърска степен:
Финанси
Застраховане и осигуряване
Бизнес мениджмънт
Бизнес информатика
Маркетинг
Счетоводство и контрол
Финансов мениджмънт и
маркетинг (на английски език,
редовна и задочна форма на обучение; в бакалавърска и магистърска степен на обучение)
Финанси – съвместна програма с University of Maryland
University College(UMUC), САЩ
(редовна форма на обучение)
Търговия и Маркетинг – съв-

местна програма със Saxion
University of Applied Sciences, Холандия
Специалности –
магистърска степен:
Финанси
Финансов мениджмънт и
маркетинг
Банково дело
Застрахователно дело
Пенсионно и здравно осигуряване
Счетоводство и контрол
Счетоводство и анализ
Корпоративен контрол и икономически анализи
Маркетинг, реклама и PR и
Бизнес мениджмънт и технологии-съвместни програми с
University of Sheffield
Бизнес инженерство-съвместна програма със Steinbeis
Center of Management and
Technology

Висше образование в България
Бакалавърски и магистърски програми

България

Английска бизнес гимназия
и бизнес колеж „ЕВРОСТАНДАРТ”

А

НГЛИЙСКА БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ ЕВРОСТАНДАРТ е единственото училище, в което пълноценно се съчетават английска гимназия и професионално икономическо образование.
Гимназията приема момчета и момичета за обучение от VІІІ
до ХІІ клас, които имат възможността да получат интензивно
и специализирано обучение по английски език (1 760 часа),
достигайки ниво на владеене на езика С1. Учениците изучават
на английски език два общообразователни предмети и един
специален предмет. Освен чуждоезикова подготовка в гимназия ЕВРОСТАНДАРТ учениците получават и обучение по базови и специални икономически дисциплини за овладяване
на ІІІ-та степен на професионална квалификация - професии
„Финансист” и „Икономист – мениджър”. Училището предлага
и изучаване на съвременен компютърен софтуер, ежегодно
участие в международни проекти по програма „Коменски”,

прекрасни условия за спорт, постоянен контрол в училище и
добра система за обратна връзка с родителите.
След придобиване на средно образование, БИЗНЕС КОЛЕЖ
ЕВРОСТАНДАРТ обучава младежи и девойки за получаване на
III-та и IV-та степен на професионална квалификация по 6 икономически специалности:
Предприемачество и мениджмънт;
Митническа и данъчна администрация;
Банково дело;
Оперативно счетоводство;
Бизнес администрация;
Икономическа информатика.
Бизнес колежът ЕВРОСТАНДАРТ предлага практическа насоченост на обучението с цел овладяване тънкостите на всяка

една професия, както и модерни учебни програми от преподаватели с авторитет и богат професионален опит, утвърдени
в практиката специалисти, работещи в БНБ, търговски банки,
Агенция „Митници”, счетоводни къщи, УНСС. Предлагат се три
форми на обучение: задочна, вечерна и съботно-неделна.
За изучаване на английски и бизнес английски език са предвидени два модула с цел получаване на знания и формиране
на умения за комуникация на езика в съответната професионална област. Важна предпоставка за успешна реализация е и
овладяването на съвременен компютърен софтуер, за което
има модерно оборудван компютърен кабинет. На колежаните, постигнали успех над Мн. добър 4.50 се дава възможност
за производствена практика в банка, спедиторска фирма или
счетоводна къща. Като част от българо-английския консорциум за образование, завършилите продължават образованието във Висшето училище по застраховане и финанси при
преференциални условия. На базата на сключен рамков договор за образователно сътрудничество с НБУ завършилите
колежа могат да продължат образованието си в него.
ПРОГРАМИ
Английска бизнес гимназия
ЕВРОСТАНДАРТ (средно образование)

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
€ 1 890 на година
(включва обучение, медицинска застраховка, здравен контрол)

Бизнес колеж ЕВРОСТАНДАРТ
(след средно образование)

450 лв. на семестър (2 години)

www.eurostandart.org
Обща информация
Разположение: София, България
Година на основаване: 1996 г.
Език на обучение: български и
английски език
Акредитация: МОН
Кандидатстване – АНГЛИЙСКА

БИЗНЕС ГИМНАЗИЯ ЕВРОСТАНДАРТ: с приемен изпит (тест с
продължителност 180 минути).
Тестът се състои от две части: 30 въпроса по математика
и 30 въпроса по български език и
литература с избираем отговор
и трансформиращ преразказ на

неизучаван художествен текст.
Признават се и оценките от
проведеното външно оценяване
в 7 клас. Необходими документи за кандидатстване: молба
със снимка и анкетна карта по
образец, копие от ученически
бележник.

Кандидатстване – БИЗНЕС КОЛЕЖ ЕВРОСТАНДАРТ: Приемът
е по документи, без конкурсен
изпит и без ограничения на възраст. Изискват се попълнени
молба и анкетна карта по образец, диплома за завършено средно образование, 2 броя снимки.
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Чуждоезиково обучение в България
Курсове по английски език

България

International House Sofia

I

nternational House World Organisation
(IHWO) е верига от езикови школи по целия свят, които са отдадени на прилагането
на високи стандарти (качество плюс иновативност) в образованието и обучението. В
момента повече от 140 езикови школи в повече от 40 страни членуват в нея. Тя остава
на предни позиции в развитието на преподаването на чужди езици и обучението на
преподаватели по чужди езици. Курсовете
на International House Sofia се водят от квалифицирани преподаватели с роден език
английски, които имат опит в обучението на
деца, тийнейджъри и възрастни по цял свят.

www.ihsofia.com
Обща информация
Разположение: ул. Хан Омуртаг
82, София, България
Година на основаване: 2010 г.
Защо International House Sofia?
Квалифицирани британски
преподаватели

Нашият принцип „обстановка
изцяло на английски”
Курсове, разработени на
базата на Общата Европейска
езикова рамка
Малки групи (6 – 7 ученика)
с цел оказване на индивидуално
внимание

Най-новите методология,
учебници и материали
Личен подход към всеки ученик
Множество курсове и групи,
обединяващи ученици на сходна
възраст и ниво на езика
Индивидуални доклади за
постигнатия напредък за всички
ученици
Консултации с родителите в
течение на целия курс
Особено внимание се обръща
на правилното произношение
Видове курсове:
Английски език от начинаещи
до напреднали
Финансов английски
Юридически английски
Бизнес обучения според вашите специфични нужди

Подготвителни курсове за
FCE и CAE
Селекция от курсове за деца и
тийнейджъри от 6 до 17 години
Подготовка за TOEFL
Подготовка за IELTS
International House Sofia
има богат опит с:
Редактиране и правене на
коректури
Езикова проверка на интернет страници и рекламни материали
Озвучаване и дублиране на
видео записи
Преводи от български на английски език
Преводи от английски на български език
Преводи на специализирани
текстове

Висше образование в България
Бакалавърски и магистърски програми

България

Висше Училище Международен Колеж
INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, Sofia

В

исше Училище Международен колеж е
модерно висше професионално бизнес
училище, което поставя на първо място своите студенти и ги подготвя да бъдат конкурентноспособни, готови да поемат управлението на дейности и фирми в съответствие с
Европейските пазарни изисквания.
Мисията на Програма University of Portsmouth към Висше
Училище Международен Колеж е да осигури на своите талантливи и мотивирани студенти обучение по най-високите академични стандарти в света, за да разгърнат пълноценно възможностите си в нашия
динамично развиващ се,
конкурентен свят. Ние
очакваме нашите студенти да се конкурират
за работни места с колегите си, завършили найизвестните университети в света. Поради това
планираме и осъществяваме дейността си така,
че нашите курсисти да
са поне толкова добре

подготвени за реалния свят на бизнеса, колкото най-добрите
им конкуренти.
Подготовка за нуждите на българския и световен модерен бизнес на конкурентноспособни и висококвалифицирани
специалисти по мениджмънт, маркетинг, туризъм, икономика
и икономическа информатика и др., готови да се справят с предизвикателствата на бързо променящия се пазар на труда.
Осигуряване на качествено професионално обучение
чрез удовлетворяване образователните потребности и желания на студентите при стриктно спазване нормативните изисквания за този тип обучение в Република България, стандартите в науката и образованието, поставяни и от организации за
оценяване и акредитация в Европейския съюз.
Европейско признаване дипломите на ВУМК и възможности за продължаване образованието на неговите възпитаници в чуждестранни университети директно по бакалавърски и
магистърски програми, ориентирани към маркетинга и мениджмънта, компютърните технологии и управлението на туризма.

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска степен

€ 2 900 на година

Магистърска степен

€ 4 500 за цялата програма

www.iuc-edu.eu
Обща информация
Разположение: гр. София, България
Година на основаване: 1992 г.
Език на обучение: английски език
Изисквания за владеене на език:
IELTS – (6.0)
TOEFL – (iBT - 80)
Cambridge Advanced Certificate

Pitman Higher Intermediate
SAT 1 – 1000
Акредитация: Закон за висшето
образование на България, British
Accreditation Council, UK
Кандидатстване: попълнена
молба по образец на университета, сертификат за владеене на

английски език, есе по зададена
тема, 4 паспортни снимки,
диплома за завършено средно
образование.
Направления – бакалавърска
степен:
BA (Hons) Business
Administration (University of
Portsmouth Program)

BA (Hons) International Finance
& Trade (University of Portsmouth
Program)
Направления – магистърска
степен:
Master of Business
Administration (University of Wales
Institute, Cardiff program)
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Международно висше бизнес училище (МВБУ)
и единствено към момента висше бизнес училище с международен профил. В МВБУ - Ботевград и София се предлагат
за изучаване авторитетни и световно признати програми от
САЩ, Кралство Холандия и Кралство Дания, както и възможността те да се усвояват на английски език. Тези отличителни
характеристики дават възможност на завършилите в МВБУ
специалисти да реализират знания и квалификации навсякъде по света.
Хабилитираните преподаватели с разнообразен академичен и професионален опит са съществена предпоставка за
неговото утвърждаване като предпочитан център за бизнес
обучение и научно-изследователска дейност.

М

еждународното
висше
бизнес училище (МВБУ) е
независимо, частно висше училище, основано през 1991 г. като Българо-датски колеж по
икономика и управление. То е правоприемник на „Колеж по
икономика и бизнесадминистрация” - Ботевград, който е преобразуван в специализирано висше училище.
В системата на висшето образование в България е първото

Обучението на студентите се осъществява на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” по
специалности от професионалната област на социални, стопански и правни науки в професионално направление „Администрация и управление”, „Икономика” и „Туризъм”.
Програми на
Програми на
ПРОГРАМИ български
език
Английски език
Бакалавър600 – 650 лева Управление и консултиране в международния
ска степен
(на семестър)
туризъм – 1500 Euro/годишно
Магистърска
650 лева
–
степен
(на семестър)

www.ibsedu.bg
Обща информация
Разположение: гр. София и гр.
Ботевград, България
Година на основаване: 1991 г.
Брой факултети: N/ А
Брой студенти: 4489
Език на обучение: български и
английски език
Такси на обучение: 600 лв. (на
семестър) – редовно и задочно
обучение, 650 лв. (на семестър)
– дистанционно обучение и магистърски програми.
Изисквания за владеене на език
(само за програмите на английски език):
	TOEFL 540 / 207 / 76
	IELTS – 7.0
	СРЕ – А или С Pass
	UCLES
Акредитация: Международно
висше бизнес училище (МВБУ) е
основано през 1991г., получава
акредитация от Българската
национална агенция за оценяване
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и акредитация на 25 април 2002г.
и е легализирано от XXXIX Народно събрание на Република България на 25 юли 2002г. („Държавен
вестник”, брой 75 / 2002 г.).
Кандидатстване:
Програми на Български език
Писмен конкурсен изпит
– Тест за определяне на общообразователната подготовка
(ТООП) и тест по чужд език (за
определени специалности).
С процедура за ранен прием
(за 40% от местата) - тази
процедура предлага на кандидатите, притежаващи диплома за
средно или висше образование,
избрали за свой основен приоритет обучението в МВБУ,
възможността за прием преди
срока на приема по общия ред
през месец юли.
С оценка от матура – могат
да кандидатстват всички, които са завършили средното си
образование след 2008 г. и имат

оценки от матурите не по-малко от добър 4.
Програми на Английски език:
Чрез писмен конкурсен изпит –
есе в обем до 2 печатни страници на английски език:
Управление и консултиране в
международния туризъм, съвместно с NHTV Breda University
– Холандия
Есе „Защо избирам кариера в
областта на туризма?”
Необходими документи: попълнен формуляр за кандидатстване, диплома за средно образование, платена такса; допълнително за програмите на английски
език: документ за владеене на
английски език, есе, препоръка
от преподавател.
Направления – бакалавърска
степен (програми на български език):
Бизнесадминистрация

Международни икономически
отношения
Счетоводство и контрол
Tуризъм
Направления – бакалавърска
степен (програми на английски език):
International Tourism Management and Consultancy – NHTV –
Breda University of Applied Science
– Netherlands
Направления – магистърска
степен (програми на български език):
Бизнесадминистрация
Управление на проекти
Счетоводство и одитинг
Бизнес финанси
Управление на туризма
Управление на публичния сектор
Управление на информацията
Музикален бизнес
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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО
И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

У

ниверситетът за национално и световно
стопанство е най-старото,
най-престижното и найголямото висше икономическо училище в Югоизточна Европа, лидер в българското висше образование. УНСС има
много високи конкурентни позиции. Традиционно в университета
има най-много кандидат-студенти и рекорден брой отличници в
сравнение с другите висши училища в страната.
УНСС има:
- 8 факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен,
Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Управление и администрация,
Приложна информатика и статистика и Юридически;
36 катедри;
отделения “Магистър” и “Институт за следдипломна квалификация”;
Център за дистанционно обучение;
Институт за икономическа политика;
Институт по предприемачеството;
Център по интелектуална собственост (единственият в
България);
Междууниверситетски център за развитие на кариерата и др.

В редовна и дистанционна форма в УНСС се
обучават повече от 16 хиляди студенти в 39 бакалавърски специалности
(в три от тях – “Икономика”, “Международни икономически отношения”
и „Финанси и счетоводство” - само на английски
език) и в 40 магистърски програми.
Университетът притежава сертификат за качество на обучението по ISO 9001:2000.
УНСС е координиращ университет за България в Централноевропейската инициатива за междууниверситетски връзки и си
сътрудничи с над 100 университета от САЩ, Европа и Азия.
Въведената кредитна система позволява от УНСС да вземат
кредити студенти от цял свят, а негови студенти да завършват с
диплома от чуждестранни университети.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

144 – 231 лева

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

120 – 900 лева

www .unwe .acad .bg
Обща инфОрмация
разположение: гр. София, България
Година на основаване: 1920 г.
брой факултети: 8
брой студенти: 20 000
Език на обучение: български и
английски език
Такси за обучение: 144 – 900 лева
Допълнително се заплаща: такса
за кандидатстване – за един
изпит – 50 лв., за всеки следващ
изпит – 20 лв., общежитие – около 40 лв. на месец (заедно с консумативите).
акредитация: През 2006г.
УНСС получава от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка
сред всички български университети, давана досега в България. През 2007г. професионалното направление „Икономика”, а
през 2008г. и професионалното
направление „Администрация
и управление” получават найвисоката оценка, давана досега

на професионално направление.
кандидатстване: Кандидат-студентите полагат единен приемен
изпит (ЕПИ) по учебни предмети
и чужди езици за съответните
професионални направления. Единният приемен изпит обхваща 80
въпроса, състои се от две части
и включва три модула:
Обща част:
Модул 1 – „Български език и
езикова култура” (20 въпроса)
Модул 2 – „Математика – основи” (20 въпроса)
Специална част:
Модул 3 (40 въпроса) по избор:
– Модул 3 – „Български език и
литература”
– Модул 3 – „Математика”
– Модул 3 – „Икономика”
– Модул 3 – „География на България”
– Модул 3 – „История на България”

прием: Приемът на студенти в
УНСС е по професионални направления. Студентите се обучават в
шест професионални направления
от областта „Социални, стопански и правни науки”, всяко от тях с
различен брой специалности. Всеки
студент на УНСС след втората
година има право да кандидатства
само за специалност от професионалното направление или поднаправление, в което се е обучавал.
прОфЕСиОнални направлЕния:
Професионално направление
„Икономика” – 31 специалности
В рамките на това професионално направление има четири поднаправления:
– „Икономика и бизнес – 21 специалности
– „Финанси, счетоводство и
контрол” – 3 специалности
– „Икономика с чуждоезиково
обучение” – 3 специалности (Международни икономически отношения, Интелектуална собственост,
Икономика на туризма)

– „Икономика с преподаване на
английски език” – 4 специалности
(Международни икономически отношения, Икономика, Финанси и счетоводство, Бизнес информатика)
Класирането и приемът в четирите поднаправления са отделно
от класирането и приема в
професионално направление „Икономика”.
Професионално направление
„Администрация и управление” – 3
специалности
Професионално направление
„Политически науки” – 3 специалности
Професионално направление
„Право” – 1 специалност
Професионално направление
„Обществени комуникации и информационни науки” – 1 специалност
Професионално направление
„Социология, антропология и науки за културата”
– Поднаправление „Социология/
Икономика и общество” – 1 специалност.
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Подготвителни и езикови програми в България
Курсове за гимназисти, кандидат-студенти и зрелостници

Център РОДИНА®
опит гарантира висококачествена подготовка, която напълно
отговаря на нуждите на курсистите, независимо от тяхната възраст.
Център Родина разполага с модерни учебни зали, които се
намират в идеалния център на столицата. Мястото е изключително спокойно, осигурявайки приятна работна атмосфера. Освен това транспортните връзки са многобройни, независимо
дали става дума за градски транспорт, метро или просто искате
да се разходите пеша из центъра на града.
За да улесни своите клиенти, Родина поддържа модерен
офис, намиращ се също в идеалния център на София. Тук можете да получите актуална и точна информация за всички стартиращи групи и техните графици.
Ако желаете да постигнете високи резултати и да наваксате
пропуски от средното образование, Родина е мястото, където
ще успеете да се подготвите за кандидатстване в България!

Ц

ентър РОДИНА® е създаден през
2003г. с основна цел предлагане
на качествени образователни услуги.
Към момента Родина е лидер при организирането на ученически и езикови курсове в България.
Предлаганите дисциплини и предмети обхващат широк
спектър от курсове:
Курсове за кандидат-гимназисти
Курсове за кандидат-студенти
Курсове за матури
Поддържащи курсове за деца от VІІІ до ХІ клас
Чуждоезиково обучение за деца и възрастни, в България и в
чужбина.
Родина работи с квалифицирани гимназиални и университетски преподаватели с доказани професионални качества
и способности. Повечето преподаватели са от престижните
Софийски университет, УНСС, Технически университет-София,
Медицински университет-София и т. н. Натрупаният до сега

www.kursovete.com
Обща информация:
Разположение: София
Година на основаване: 2003
ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТГИМНАЗИСТИ:
БЕЛ и Математика
ПРОГРАМИ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИ И ЗРЕЛОСТНИЦИ
Математика
Литература
История
География
Биология
Химия
Английски език
Български език и езикова култура
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Родина® – България
Р

ОДИНА® е първата и единствена компания в България, която
ще Ви помогне в процеса, свързан
с правилното подаване на документите и спазването на сроковете за кандидатстване в училища и университети от цяла
Европа, САЩ, Канада, Австралия и Азия.
Родина-България предлага пълен комплект услуги:

съчетават в себе си езикова
подготовка и многобройни възможности за развлечение и отдих. Направете
своята почивка полезна и
практикувайте езиковите си
способности!

персонални консултации от специалисти, подготовка на процедурата за кандидатстване и проследяването й от момента
на подаване на документите до момента на записването в желания университет. С наша помощ можете да кандидатствате
в над 50 училища и в над 500 университети от цял свят.
Освен тези услуги, РОДИНА® предлага езикови ваканции,
които напълно ще удовлетворят Вашите желания. Ние познаваме нашите партньори и
знаем кой от тях е подходящ
за Вас и Вашите деца!
Ако искате да учите и усъвършенствате чужд език,
запишете се на една от стотиците езикови програми. Те

www.rodina-bg.com

Родина® – България
Офис София
Ул. „Ген. Й. Гурко” № 74
0700 1 84 48 (телефон на потребителя)
02/ 950 25 10, 0897 35 87 43

Родина-България предлага:
Елитно средно образование
Професионални и специализирани курсове
Бакалавърски програми
Магистърски програми
MBA програми
Езикови ваканции

Офис Варна
Ул. „Любен Каравелов” № 6
Тел. 0885 31 24 60

Родина работи с училища,
университети
и езикови организации от:

Обща информация:

Швейцария
Швеция
Норвегия
Унгария
Естония
Италия

Испания
Канада
САЩ
Австралия
Нова Зеландия
Китай и др.

Великобритания
Германия
Малта
Кипър
Гърция
Австрия
Франция
Дания
Холандия
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Висше образование
Бакалавърски и магистърски програми

Висше Училище Международен Колеж
INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE

В

исше Училище Международен Колеж
(International University College) е модерно и достъпно висше бизнес училище,
в което днес се обучават над 1450 студента от 18 държави, сред които Великобритания, Холандия, Португалия, Германия,
Румъния, Турция, Русия, Украйна, Македония, Кувейт и България.
Знак за качеството на обучение във Висше Училище Международен Колеж е както българската, така и британската акредитация от University of Wales Institute Cardiff (UWIC), UK. Висше
училище Международен колеж е стратегически партньор на
престижния британски университет за Източна Европа.
Специалностите на Висше Училище Международен Колеж,
акредитирани от UWIC, UK дават възможност на студентите
ни след тригодишен курс на обучение да завършат с бакалавърска степен с две международно признати дипломи, следвайки на територията на България – диплома за бакалавър от
University of Wales, UK и диплома за професионален бакалавър от Висше училище Международен колеж.

Във Висше Училище Международен Колеж всички положени изпити са с международно призната валидност, за всеки
изпит студентите получават определен брой кредити съгласно Европейската система за Трансфер на кредити (ЕCTS). Това
позволява на студентите ни след двугодишно обучение във
ВУМК и натрупване на 120 кредита да продължат своето образование в избран университет от академичната партньорска мрежа на учебното заведение в Европа и САЩ, както и в
много други европейски университети.
Основният учебен корпус на Висше Училище Международен Колеж е разположен в централната част на град Добрич,
като в програмите на висшето училище могат да се обучават
студенти още в София и Варна.
За качествената теоретична и практическа подготовка на
своите студенти, към Висше училище Международен колеж
са създадени кариерен център, Агенция за подбор на кадри,
които се грижат за кариерното развитие на студентите, както и учебни структури, в които студентите могат да прилагат
на практика уменията си – учебна туроператорска агенция,
учебни хотелска база и ресторанти, учебна счетоводна къща.
В рамките на обучението си студентите преминават и задължителни летни стажове, организирани от Кариерен център
съобразно специалността и езика на обучение в интернационални и чуждестранни организации на 4 континента.
Висше Училище Международен Колеж осигурява ежегодно стипендии за своите студенти с добър и по-висок успех
(над 3.99), както и стипендии за кандидат-студенти с добри
познания по английски език.
ПРОГРАМИ
Специалности с обучение на български
език – Бакалавърска степен
Специалности с обучение на английски
език – Бакалавърска степен
Специалности с обучение на английски
език – Магистърска степен

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
€ 1900 на година
€ 2900 на година
€ 1700 - 3900 на година

www.vumk.eu
Обща информация
Разположение: гр. Добрич, гр. Варна
и гр. София, България
Година на основаване: 1992 г.
Брой студенти: 1450
Език на обучение: Възможност за
избор между английски и български
език
Такси на обучение: € 1900 – 2900 на
година
Обща месечна издръжка: € 250 –
350
Изисквания за владеене на език:
В англоезични бакалавърски
специалности ниво B1 (IELTS 6.0 или
еквивалент)
18

В англоезични магистърски специалности – ниво B2 (IELTS 6.5 или
еквивалент)
Акредитация: Национална агенция
за оценяване и акредитация –
България, BAC – Великобритания,
University of Wales Institute, Cardiff –
Великобритания
Кандидатстване: диплома за средно образование, кандидатстудентски формуляр (може да бъде попълнен електронно в сайта на ВУМК),
документ за самоличност.

Направления –
бакалавърска степен:
Специалности с обучение на английски език, дипломиране с британска и българска диплома:
Hospitality Management
International Business Management
Business Information Systems
Business and Management Studies, с
направления - Retail Management, Human
Resource Management, Marketing, Strategy & Enterprise, Economics, Law, Finance
Специалности с обучение на български език, дипломиране с българска диплома:
Хотелски мениджмънт

Маркетинг и мениджмънт
Информационни системи за бизнеса
Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма
Управление на търговията
Счетоводство, одит и финанси
Агробизнес
Направления – магистърска
степен, обучение на английски
език, дипломиране с британска
диплома:
MBA (Master of Business
Administration)
Tourism Business Administration МА
Tourism Destination Management МА

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Великобритания

University of Bedfordshire
U

niversity of Bedfordshire е основан
през август 2006 г. след сливането на
University of Luton с De Montfort University’s
Bedford campus. Университетът е член на
Асоциацията на бизнес училищата (ABS) и Европейската фондация за развитие и мениджмънт (EFDM). Макар
и сравнително нов и с не дълга академична история, University
of Bedfordshire вече е утвърден като един от най-реномираните
европейски университети, заемайки първите места по рейтинг
за специалностите маркетинг, журналистика, право, човешки
ресурси и медицина (според National Student Survey 2009). В найреномираната класация - The Times Good University Guide 2010,
университетът се изкачва с най-голям темп в Англия по отношение на своето бързо развитие, брой студенти и тяхната удовлетвореност.
Днес, университетът е отличен пример за модерен университет. Основните принципи на обучение е образованието да отговаря на изискванията на съвременния пазар на труда и наличие
на тясна връзка между теория и практика. Значително внимание
се отделя на възможността студентите да работят в екип, правилно да представят постигнатите резултати в обществото, както и да докажат своите практически умения.
Педагогическият успех на университета и стабилната репутация се потвърждава от получените оценки: през последните
шест години програмите за обучение в областта на медиите, биологията, медицината, психологията и дизайна последователно
получават оценка „отличен”.
Основните центрове на университета са разположени в Бедфорд и
Лутън. И двата комплекса са на 30 40 минути влак от централната част
на Лондон. Сградите са обградени от

живописните хълмове Chiltern Хилс. Приоритетът на University of
Bedfordshire е да гарантира, че студентите ще работят и ще развиват уменията си в модерна материална база. Огромните инвестиции в общежитията и базата на университета имат за цел
подобряване условията и работата на учащите, необходими за
бъдещето им развитие. Последният пример за целенасочената
политика на създаване на висококачествено обучение представлява наскоро завършеният проект на стойност 5,5 милиона
лири, свързан с изграждането на Art Media Center в Лутън.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (на година)

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

£3,290

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

£4,500

MBA – програми

£10,950

www.beds.ac.uk
Обща информация
Разположение: Лутън и Бедфорд,
Англия
Година на основаване: 2006
Брой факултети: 5
Брой студенти: 19 000
Такси на обучение:
£3,290 – £4,500 на година
Допълнително се заплаща: административна такса с включена
застраховка – £200.00; общежитие
– £80.00 седмично или £2255.00 за
година; учебници – £120.00 – 160.00
(на семестър), такса за копирни
услуги – £20 на семестър
Месечна издръжка: храна от
супермаркет - £30.00 на седми-

ца, дневна карта до/от Лондон
(влак) - £14.10
Как се кандидатства: диплома
за средно образование, удостоверение за владеене на език,
попълнени формуляри
Изисквания за владеене на език:
ESOL level 2
IELTS Grade 6.0
TOEFL 580 / 235 / 80
Университетът приема и
други сертификати, в зависимост от издържания изпит
Акредитация: British Council,
British Psychology Society (BPS),
Institute of Biomedical Science
(IBMS) и др.

Направления – бакалавърска
степен:
Биомедицински науки
Бизнес мениджмънт
Реклама, маркетинг и връзки
с обществеността
Моден дизайн
Вътрешна архитектура
Счетоводство
Право
Софтуерно инженерство
Международен туризъм
Журналистика и др.
Направления – магистърска
степен:
Международно търговско право
Маркетинг и бизнес мениджмънт

Изкуство и дизайн
Биотехнологии
Бизнес и мениджмънт
Международни финанси и банково дело
Бизнес администрация
Международно управление на
човешките ресурси
Масови комуникации
Международен туризъм и др.
Направления – MBA програми:
Право
Е-Бизнес, Компютърни мрежи
Предприемачество
Лидерство, Управление на ЧР
Маркетинг, Мениджмънт
Управление на операциите
Финанси, Стратегии и др.
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Великобритания

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

London School of Business and Finance

L

ondon School of Business and
Finance (LSBF) е бизнес университет, основан през 2003г. в Лондон.
Учебното заведение предлага специализирани програми в областта на управлението и финансите, маркетинга, счетоводството и бизнеса. LSBF сътрудничи
с Grenoble Graduate School of Business (GGSB), наред с ACCA,
CIMA, CFA® и CIM, в организирането на своите MBA-програми,
като по този начин предлага високо качество на обучение.
LSBF работи съвместно и с University of East London, който
е известен с иновации и голямо разнообразие от програми.
Двата университета предлагат съвместно програмите: MBA in
Financial Services, MSc in Digital Marketing, MSc in Investment
Banking and Securities, които са акредитирани от UEL.

За кратката си история LSBF
се превръща в единствената
институция, която предлага
Dual Programmes с изброените институции. Това повишава
рейтинга на университета и
на неговите програми. През
2009г. магистърската програма „Международен бизнес”
е класирана на седмо място
сред програмите за мениджмънт (според FT).
LSBF предлага обучение, което е насочено към развитието
на студентите в практически план. Повечето лектори имат голям опит в областта на финансите, банките и международния
бизнес, а някои от тях са международно признати авторитети
в своите специфични области. Целта е студентите да получат,
не само теоретична подготовка, но и познания за практическото прилагане на знанията и изграждане на конкурентни
умения в бизнес средата.
Под патронажа на Негово Кралско Височество принц Майкъл от Кент, LSBF отпуска стипендии за отличен успех за студенти от развиващите се страни, които се предлагат във вид
на намаления от таксата на обучение (£ 2 000 – 6 000).
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

£ 7 000 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

£ 10 500 - 14 250

MBA – програми

£ 14 250 – 20 750

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: Лондон, Бирмингам,
Манчестър – Великобритания, Богота - Колумбия
Година на основаване: 2003 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 2 000
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: £ 7 000 – 22 250
Допълнително се заплаща: настаняване - £ 100 - 200 на седмица.
Месечна издръжка: около £ 1000
Изисквания за владеене на език:
3 A levels or equivalent
(Baccalauréat, Abitur, Freshman, VWO,
etc)
IELTS 6.5
TOEFL – min. 240/300, 587/677,
94/95
TOEIC – min. 800
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Акредитация:
European Quality Improvement
System, Association of MBAs,
Association to Advance Collegiate
Schools of Business, Association of
Chartered Certified Accountants
Кандидатстване:
Необходимо е следните документи да бъдат изпратени най-малко един месец преди стартиране
на обучението:
формуляр по образец на университета, диплома за средно/висше
образование, мотивационно есе,
две препоръки, две снимки и сертификат за владеене на английски език.
Ако нямате сертификат за език,
можете да го вземете чрез езиковите курсове към университета.

Направления – бакалавърска
степен:
Международен бизнес
Бизнес технология
Право
Направления – магистърска
степен:
Финанси
Финанси и счетоводство
Финанси и управление на риска
Финанси и банки
Инвестиционно банкиране и
сигурност
Онлайн маркетинг
Маркетинг
Направления – МВА – програми:
Бизнес администрация (LSBF)
Бизнес администрация (GGSB)
Финанси и контрол
Инвестиции и оценка и др.

Dual Programmes – МВА:
Международен бизнес - ACCA
(Association of Chartered Certified
Accountants)
Международен бизнес - CIMA
(Chartered Institute of Management
Accountants)
Международен бизнес - CFA
(Chartered Financial Analyst)
Международен бизнес - CIM
(Chartered Institute of Marketing)
Бизнес администрация - GGSB
MBA/LSBF MBA + ACCA
Бизнес администрация - GGSB
MBA/LSBF MBA + CIMA
Бизнес администрация - GGSB
MBA/LSBF MBA + CFA
Бизнес администрация - GGSB
MBA/LSBF MBA + CIM
Финанси – CFA
Маркетинг - CIM

Висше образование в чужбина
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Великобритания

London College of Management Studies (LCMS)

L

ondon College of Management Studies
(LCMS) е частен колеж, разположен в
Harrow, Северен Лондон. Учебното заведение предлага програми за бакалаври,
магистри, докторанти, както и професионални курсове в специализирани направления (бизнес администрация и счетоводство) и курсове по
английски език. Освен
това чрез собствената
си Academy of Business
& Retail Management,
LCMS издава няколко
международни академични журнали, както и
предлага редица обра-

зователни услуги, свързани с корпоративно обучение (семинари и др.).
London College of Management Studies предлага международно признати програми, достъпни такси за чуждестранни
студенти, високи стандарти на обучение в малки групи, висококвалифицирани преподаватели, стипендии за талантливи
студенти, възможности за настаняване и работа. Колежът е
out-centre на един от най-големите британски университети –
Anglia Ruskin University.
ПРОГРАМИ
Бакалавърска степен
(Institute of Administrative Management)
Postgraduate Diploma

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (на година)

MBA (Anglia Ruskin University)

£ 4 500

£ 2 500
£ 3 950

www.londoncms.com
Обща информация
Разположение: Лондон, Великобритания
Година на основаване: 2003 г.
Брой студенти: 500
Език на обучение: английски език
Такси за обучение:
£ 2 500 – 4 500 на година
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване и регистрация - £ 100, регистрация и
разходи за сертификати - £360,
настаняване - £ 100 - 200 на
седмица.
Обща месечна издръжка: около
£ 1000

Изисквания за владеене на език:
Certificate: IELTS 5.5
Diploma: IELTS 6.0
Advanced Diploma: IELTS 6.0
MBA: A TOEFL 625, IELTS 6.5,
GCE O or A
PgDMS: TOEFL 625, IELTS 6.5,
GCE O or A
Акредитация: British Accreditation
Council (BAC), United Kingdom
Border Agency (UKBA).
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана), сертификат по английски език, платена такса за кандидатстване,
2 снимки паспортен размер.

Направления – професионални курсове (Certificate,
Diploma and Advanced
Diploma):
BusinessManagement (BM),
Travel, Tourism & Hospitality (TTH),
Business Information Systems (BIS)
& Human Resource Management
(HRM) - Association of Business
Executives
ACCA - Professional Scheme Full-time
Направления – бакалавърска
степен:
Institute of Administrative
Management (Certificate, Diploma
and Advanced Diploma - 2 Years)

Направления – следдипломна степен:
Master of Business
Administration (MBA) - Awarding
Body Anglia Ruskin University
Post Graduate Diploma in
Management Studies (PgDMS)
Postgraduate Diploma in Banking
& Finance (PGDBF)
Postgraduate Diploma in
Health & Social Care Management
(PgDH&S)
Postgraduate Diploma in
Hospitality & Tourism Management
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Германия

Placement support – Study in Germany
Higher Education Advisory & Placement Service
Процедура:
Стъпка 1: Попълнете т. нар. Questionaire (въпросник).
В него се посочва сферата, в която бихте искали да учите.
Въпросникът включва цялата необходима информация за
определяне на Вашата индивидуална насоченост и желание спрямо разнообразните програми за обучение в Германия. Въз основа на тази информация, ще Ви бъде изготвена
справка за подходящите за Вас програми за следване, които
да отговарят както на Вашата квалификация, така и на Вашите предпочитания за университет. Изключително важно
е да ни изпратите т. нар. Questionaire (въпросник) възможно
най-бързо.

А

ко планирате да кандидатствате в Германия
и имате нужда от информация, консултация, помощ при подаването на документите
и всичко, свързано с целия процес, Placement
support напълно отговаря на Вашите нужди. Услугата се предлага съвместно от RODINA®, Sofia
и EURASIA Institute, Berlin.

Какво представлява Placement support?
Placement support e услуга, свързана с изграждане на ясна
визия и помощ при кандидатстването Ви във висши учебни
заведения в Германия. Услугата включва: персонални консултации от специалисти, подготовка на процедурата за кандидатстване и проследяването й от момента на подаване на
документите до момента на записването в желания университет. Чрез Placement support можете да кандидатствате
във всички университети в Германия!

www.rodina-bg.com
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Стъпка 2: В двудневен срок Вие ще получите списък с
препоръчаните от нас университети, както и пълно описание
на конкретните програми, от които се интересувате. Освен
това ще получите и пълна информация за стандартните процедури за кандидатстване в Германия, включваща набор от
специалностите от сферата, която Ви интересува.
След като получите информацията, избирате своите програми и университети. Изготвят се индивидуални планове за
всеки кандидат и набор от документи, които трябва да представите.
Стъпка 3: Процедурата за кандидатстване стартира при
предоставянето от Вас копия на всички необходими документи за кандидатстване. Ние поемаме ангажимента да ги подадем в желаните от Вас университети. На този етап се доплаща
оставащата сума за услугата Placement support.
Стъпка 4: До момента на записването Ви в определения
университет заедно следим всеки един етап от Вашата кандидатура.
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Chemnitz University of Technology
C

hemnitz University of Technology
се приема за третия по големина
университет в Саксония, Германия.
Университетът предлага на 10 000
студенти широк спектър от над 70
специалности, както и възможност за
интердисциплинарно обучение. ТУ Кемниц има отлична репутация сред IT експертите и математиците.
Основната характеристика на обучението е въведената система за „Обучение чрез изследване”. Тук редица интердисциплинарни специалности се поддържат от различни факултети и катедри
едновременно. Така например бакалавърската и магистърска
специалност „Computational Science” („Изчислителни науки”) обединява в себе си знания по математика, информатика и природни
науки, а специалността „Medienkommunikation” („Медийна комуникация”) - техника, икономика и публицистика. Това означава,
Кемниц има собствен студентски град, състоящ се от лекционни зали, библиотеки, лаборатории, общежития, спорни
съоражения и стол за хранене. По-отдалечените цели могат
да бъдат достигнати безпроблемно, евтино и по всяко време
на деня със семестриалната карта за транспорт. Освен това
студентите могат да включат преносимите си компютри към
интернет с помощта на изградената безжична мрежа.
че изследователската дейност прескача рамките на факултетите,
тъй като обучението в областта на инженерните и природните
науки, както и на математиката, са тясно свързани с икономическите, а също така и с хуманитарните и социалните науки.
За разлика от повечето други немски университети ТУ

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

www.tu-chemnitz.de
Обща информация
Разположение: град Кемниц, Саксония, Германия
Година на основаване: 1836 г.
Брой факултети: 8
Брой студенти: над 11 000
Език на обучение: немски и английски език
Такси на обучение: за граждани
на страни-членки на ЕС няма
такса за обучение
Допълнително се заплаща: общежитие - €140 - 200 на месец,
транспорт - € 110 - 140 на месец, такса за регистрация - €55,
здравна застраховка - €55 на
месец, Интернет - €10.
Месечна издръжка: около €600
Изисквания за владеене на език:
DSH-exam
TestDaF
Сертификат от Goethe-Institut

Deutsches Sprachdiplom. Stufe II
der Kultusministerkonferenz (DSD II)
A-level certificate (английски език)
Акредитация: Bundesministerium
für Bildung und Forschung
Кандидатстване: необходимо е
следните документи да бъдат
изпратени до 15 юли (за зимен
семестър) и до 15 януари (за летен семестър): диплома за средно/висше образование, формуляр
по образец на университета,
академична справка, паспортна
снимка, сертификат за владеене
на немски език. Необходимите
документи трябва да са в два
екземпляра, съответно с превод
на английски или немски език.
Направления – бакалавърска
степен:
Компютърни науки

Физика, Химия, Математика
Автомобилостроене
Машиностроене
Медии и комуникация, Медийна продукция
Мехатроника
Системен инженеринг
Електроинженеринг
Компютърни науки
Информационни и комуникационни технологии
Бизнес администрация
Компютърни науки и икономика
Политически науки
Комуникационна техника
Английски и американски науки
Германски науки
Европейска история
Социология, Психология
Бизнес администрация и инженеринг и др.

Направления – магистърска
степен:
Компютърни науки
Физика, Химия
Европейска история
Германски науки
Математика
Машиностроене
Автомобилостроене
Медии и комуникация, Медийна продукция
Мехатроника
Системен инженеринг
Електроинженеринг
Микро- и нанотехнологии
Уеб – инженеринг
Социология, Психология
Информатика и журналистика
Английски и американски науки
Бизнес администрация и инженеринг и др.
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Friedrich-Alexander-University
of Erlangen-Nürnberg

F

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
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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
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Universität Rostock
U

niversity of Rostock е не само най-старият ВУЗ в региона на Балтийско море,
но и един от малкото немски университети
с изключително богати традиция в обучението. Създадена през 1419г., институцията
скоро ще празнува своя 600-годишен юбилей, който факт я прави най-старият ВУЗ в Северна Европа.
През тези столетия са обучени огромен брой студенти и са
създадени огромен брой научни изследвания, въз основа на
които всеки студент днес има възможност да получи отлични
възможности за обучение и интересни допълнителни квалификации.
Днес University of Rostock предлага над 70 бакалавърски и
магистърски съвременни програми, развити съобразно променящите се световни тенденции, тъй като мотото е „Традицията е иновация” („Traditio et Innovatio”). Учебните програми
са изцяло съобразени с модерното висше образование,
като освен фундаментални
научни теории, студентите
практикуват избрани примери. Университетът поддържа
тесни връзки със следните
предприятия, в които учащите могат да получат практическо обучение: Liebherr, Caterpillar, Nordex, DOT DünnschichtOberflächen-Technik, EADS RST Rostock-System-Technik GmbH,
Rostocker Pilsener и др. Освен всичко останало учебното заведение разполага и с най-голямата университетска библиотека
на територията на провинция Мекленбург – Форпомерн.
Създаден в един от най-големите пристанищни градове

в цяла Германия, University of Rostock в момента е най-големият работодател за района. Пристанището на града е второ
по значимост след пристанището в Хамбург. Рощок е един
от най-важните в икономическо, културно и образователно
отношение градове. Най-развитият отрасъл в местната индустрия е корабостроенето. С избора на University of Rostock
всеки студент има възможност да учи в един от най-реномираните университети в Германия и да се потопи в атмосферата на град Рощок.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

www.uni-rostock.de
Обща информация
Разположение: град Рощок, провинция Мекленбург – Форпомерн,
Германия
Година на основаване: 1419 г.
Брой факултети: 10
Брой студенти: 15 000
Език на обучение: немски, английски и руски език
Такси на обучение: няма
Допълнително се заплаща:
настаняване – €220, административна такса - €107, учебници - цените варират според
специалността, медицинско
осигуряване - € 60 на месец.
Месечна издръжка:
около €450 - 600

Изисквания за владеене на език:
German language test for higher
education admission of foreign student applicants (DSH)
Intermediate examination II
„Zentrale Mittelstufenprüfung II (ZMP
II)” – min. score „good”
TestDaF
Акредитация: AQAS, ZQS, ACQUIN
Кандидатстване: необходимо е
следните документи да бъдат
изпратени до 15 юли (за есенен
семестър) и до 15 януари (за
летен семестър): формуляр по
образец на университета, диплома за средно/висше образование
(преведена и легализирана на
немски или английски език), сертификат по немски език.

Направления – бакалавърска
степен:
Електротехника
Информатика
Археология
Математика
Машиностроене
Политически науки и мн. др.

Направления – магистърска
степен:
Агроекология
Бизнес информатика
Биомедицинска техника
Информатика
Информационна техника,
техническа информатика
Корабостроителна техника
Физика и мн. др.
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Deutscher Akademischer
Austausch Dienst (DAAD)
за германисти. За вече дипломираните се отпускат средства
за продължаване на следването във всички научни дисциплини, както и ERP-стипендии за студенти-икономисти. На
вниманието на аспирантите и младите учени се представят
изследователски стипендии - до 6 месеца, от 7 до 12 месеца
или за цялостна дисертация, с възможност за продължаване до 3 години. Университетските преподаватели и
учени могат да се включат в
изследователски
проекти,
продължаващи от 1 до 3 месеца. Стипендии за музика и
изкуство се предлагат в следните области: изобразително
изкуство, дизайн, архитектура, филм, музика. Делят се на:

В

сяка година Немската служба
за академичен обмен (DAAD)
дава възможност на над 55 000
студенти да получат своето образование в над 250 програми
в Германия. Това е най-голямата финансираща организация
в света, която подкрепя международния обмен на студенти
и учени. Бюджетът на агенцията включва федерално финансиране от различни министерства, предимно German Federal
Foreign Office, както и средства от Европейския съюз и редица предприятия, организации и чужди правителства.
Германската служба за академичен обмен (DAAD) отпуска
стипендии за студенти, дипломанти, млади учени и университетски преподаватели. На българските кандидати DAAD
предлага летни курсове, както и краткосрочни стипендии

www .daad .de

www .cmfnd .org

Обща инфОрмация
разположение: Централен департамент –
Бон, Германия
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стипендии за продължаване на следване
(за вече дипломирани
студенти) и работен
престой за университетски преподаватели.
DAAD е помислила и
за бившите си стипендианти-АЛУМНИ, като
им осигурява повторна покана за обучение. За групи от студенти се организират
екскурзии и стажове в германски университети, както и студентския стаж IAESTE, който трае от 2 до 3 месеца в областите:
естествени и инженерни науки, селско и горско стопанство.

Година на основаване: 1925 г.

Срок за подаване на документи:
1 - 12 ноември 2010 г.

ȖȚȐȔȍȕȐ

ǲȈȒȊȖȍ
Alumniportal
'HXWVFKODQG"
ǨȓțȔȕȐȗȖȘȚȈȓ ǫȍȘȔȈȕȐȧ ȍ ȖȕȓȈȑȕ ȔȘȍȎȈ ȏȈ ȝȖȘȈ ȖȚ ȞȍȓȐȧ
șȊȧȚ ȒȖȐȚȖ șȈ șȓȍȌȊȈȓȐ ȐȓȐ ȘȈȉȖȚȐȓȐ Ȋ ǫȍȘȔȈȕȐȧ ǺȍȏȐ
ȈȓțȔȕȐȔȖȋȈȚȌȈȖȉȔȍȕȧȚȖȗȐȚȐȏȕȈȕȐȧȌȈȏȈȊȢȘȏȊȈȚȕȖȊȐ
ȒȖȕȚȈȒȚȐ Ȑ ȌȈ ȗȖȌȌȢȘȎȈȚ ȊȘȢȏȒȈȚȈ șȐ ș ǫȍȘȔȈȕȐȧ ȎȐȊȈ Ȋ
ȖȕȓȈȑȕȖȉȡȕȖșȚȚȈǪȗȖȘȚȈȓȈȔȖȎȍȌȈșȍȕȈȔȍȘȧȚȔȕȖȎȍșȚȊȖ
ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȏȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȧ ȘȈȉȖȚȕȐ
ȔȍșȚȈȐȒȈȘȐȍȘȈȒțȘșȖȊȍȏȈȐȏțȟȈȊȈȕȍȕȈȕȍȔșȒȐȍȏȐȒȌȘțȋȐ
ȈȓțȔȕȐȔȘȍȎȐ ȒȈȒȚȖ Ȑ șȊȍȚȖȊȍȕ ȒȈȓȍȕȌȈȘ ș ȗȘȍȌșȚȖȧȡȐ
ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ Ȑ ȒțȘșȖȊȍ ǪșȐȟȒȖ ȚȖȊȈ ȗȘȈȊȐ $OXPQLSRUWDO
'HXWVFKODQGȍȌȕȈȗȖȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȈȕȈșȖȞȐȈȓȕȈȔȘȍȎȈ

ǯȈȒȖȋȖȍȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȗȖȘȚȈȓȢȚ"
ǯȈȊșȐȟȒȐȋȍȘȔȈȕșȒȐȈȓțȔȕȐ

ǽȐȓȧȌȐ ȝȖȘȈ ȐȌȊȈȚ ȊșȧȒȈ ȋȖȌȐȕȈ Ȋ ǫȍȘȔȈȕȐȧ ȏȈ șȓȍȌȊȈȕȍ ȐȓȐ
ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȧ $OXPQLSRUWDO 'HXWVFKODQG ȐȔ
ȗȘȍȌȓȈȋȈ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȚȈ ȌȈ ȗȖȌșȐȋțȘȧȚ Ȑ ȘȈȏȠȐȘȧȚ șȊȖȐȚȍ
ȒȖȕȚȈȒȚȐȐȗȘȐȌȖȉȐȚȐȏȕȈȕȐȧȐșȓȍȌȏȈȊȘȢȡȈȕȍȚȖȐȔȊȘȖȌȐȕȈȚȈ
ǨȓțȔȕȐȚȍȔȖȋȈȚ
 ǬȈȏȈȊȢȘȏȊȈȚȕȖȊȐȐȌȈȗȖȌȌȢȘȎȈȚșȚȈȘȐȚȍșȐȒȖȕȚȈȒȚȐȖȚ
 ǫȍȘȔȈȕȐȧ
 ǬȈȊȏȍȔȈȚțȟȈșȚȐȍȊșȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȈȕȐȐȍȒșȗȍȘȚȕȐȌȐșȒțșȐȐ
 ȌȈȗȖȒȈȏȊȈȚȏȕȈȕȐȧȚȈȐȐȌȍȐȚȍșȐȐȌȈșȍȊȢȏȗȖȓȏȊȈȚȖȚ
 ȖȗȐȚȈȕȈȌȘțȋȐșȗȍȞȐȈȓȐșȚȐ
 ǬȈ ȕȈȔȐȘȈȚ ȐȕȚȍȘȍșȕȐ Ȑ ȗȖȓȍȏȕȐ ȏȈ ȚȧȝȕȖȚȖ ȘȈȏȊȐȚȐȍ
 ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȐȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȖȕȕȐȒțȘșȖȊȍȗȖȞȍȓȐȧșȊȧȚ
 ǬȈ ȕȈȔȐȘȈȚ ȘȈȉȖȚȕȐ ȔȍșȚȈ Ȑ ȌȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȧȚ șȍȉȍ șȐ șȢș
 șȖȉșȚȊȍȕȗȘȖȜȐȓȗȘȐȒȈȕȌȐȌȈȚșȚȊȈȕȍȏȈȘȈȉȖȚȈ
 ǬȈȚȘȍȕȐȘȈȚȕȍȔșȒȐȧșȐȍȏȐȒ
 ǬȈșȍȐȕȜȖȘȔȐȘȈȚȏȈȈȒȚțȈȓȕȐȚȍȔȐȐȗȘȖȉȓȍȔȐ

ǯȈȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȐȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ

ǹȓȍȌȊȈȓȐȚȍ  Ȋ ǫȍȘȔȈȕȐȧ ȈȓțȔȕȐ șȈ ȟȍșȚȖ ȊȐșȖȒȖ ȒȊȈȓȐȜȐ
ȞȐȘȈȕȐ Ȑ ȗȖȏȕȈȊȈȚ ȕȍȔșȒȈȚȈ ȒțȓȚțȘȈ Ȑ ȍȏȐȒ ǯȈȚȖȊȈ Țȍ șȈ
ȊȈȎȕȐȏȈȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȚȈȐȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐȚȍȊșȚȘȈȕȈȚȈ
ǷȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȚȈȐȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐȚȍȔȖȋȈȚ
 ǬȈȕȈȔȐȘȈȚȊȐșȖȒȖȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȈȕȐșȢȚȘțȌȕȐȞȐȐȍȒșȗȍȘȚȐ
 ǬȈȗțȉȓȐȒțȊȈȚȗȖȘȢȟȒȐȐȖȉȧȊȐȏȈȘȈȉȖȚȈ
 ǬȈȘȍȒȓȈȔȐȘȈȚȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ
 ǬȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȧȚ șȍȉȍ șȐ Ȑ ȌȈ ȗȖȗțȓȧȘȐȏȐȘȈȚ ȖȜȍȘȚȐȚȍ Ȑ
 ȗȘȖȍȒȚȐȚȍșȐ

ǯȈȊȐșȠȐțȟȐȓȐȡȈȜȖȕȌȈȞȐȐȐȐȕșȚȐȚțȚȐȏȈ
ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȧ

ǯȕȈȟȍȕȐȍȚȖȕȈȘȈȉȖȚȈȚȈșȉȐȊȠȐȚȍȊȢȏȗȐȚȈȕȐȞȐȕȈțȟȐȓȐȡȈȚȈ
ȐȓȐȜȖȕȌȈȞȐȐȚȍȕȈȘȈșȕȈȘȧȏȒȖȊȗȖșȓȍȌȕȐȚȍȋȖȌȐȕȐǺȢȒȔȖ
ȟțȎȌȍșȚȘȈȕȕȐȚȍ ȈȓțȔȕȐ șȈ ȚȘțȌȕȖ ȖȚȒȘȐȊȈȍȔȐ ȏȈ ȘȖȌȕȐȚȍ
șȐ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȐ Ȑ șȈ ȏȈȋțȉȍȕȐ ȏȈ Țȧȝ ȒȈȚȖ ȗȈȘȚȕȤȖȘȐ ȏȈ
ȍȊȍȕȚțȈȓȕȈșȢȊȔȍșȚȕȈȘȈȉȖȚȈ
ǪȐșȠȐȚȍțȟȐȓȐȡȈȐȜȖȕȌȈȞȐȐȚȍȔȖȋȈȚ
 ǬȈȕȈȔȍȘȧȚșȊȖȐȉȐȊȠȐȊȢȏȗȐȚȈȕȐȞȐ
 ǬȈȗȖȌȌȢȘȎȈȚȒȖȕȚȈȒȚșȢșșȊȖȐȚȍȕȈȔȐȘȈȡȐșȍȊȟțȎȉȐȕȈ
 ȈȓțȔȕȐ
 ǬȈȗȘȍȌșȚȈȊȧȚșȍȉȍșȐȒȈȒȚȖȐșȊȖȐȚȍȈȓțȔȕȐȔȘȍȎȐ
 ǬȈȘȍȒȓȈȔȐȘȈȚșȗȍȞȐȈȓȕȖșȚȐȐȗȘȖȋȘȈȔȐȏȈșȓȍȌȊȈȕȍ

ǲȈȒȌȈșȚȈȕȈȟȈșȚȖȚȖȉȡȕȖșȚȚȈ"
ǷȘȖșȚȖȚȘȧȉȊȈȌȈșȍȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȚȍȐȔȖȎȍȊȍȌȕȈȋȈȌȈȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȈȉșȖȓȦȚȕȖȉȍȏȗȓȈȚȕȖȊșȐȟȒȐȐȏȉȘȖȍȕȐȜțȕȒȞȐȐȕȈȗȖȘȚȈȓȈ
ǸȍȋȐșȚȘȈȞȐȧȗȘȍȔȐțȔ șȢȡȖȉȍȏȗȓȈȚȕȈ ȌȈȊȈȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȏȈ
ȐȏȋȖȚȊȧȕȍȕȈșȖȉșȚȊȍȕȗȘȖȜȐȓȏȈȚȢȘșȍȕȍȕȈȘȈȉȖȚȈ

www.alumniportal-deutschland.org

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Гърция

Alpine College
The Swiss Business School for Hotel and Tourism Management Education in Greece

A

lpine College е водещият
лидер в туристическото
образование и мениджмънт в
Гърция. С разнообразната си учебна програма и със своите
студенти от над 30 националности, колежът подготвя своите
възпитаници за мениджърски и лидерски позиции в сферата
на обслужването през последните 20 години. Завършилите
специалисти намират успешна реализация в туристически
агенции, хотели и ресторанти, самолетни и круизни компании, организиране на събития и конгреси, бренд мениджмънт, франчайз мениджмънт и електронна търговия.
Колежът предлага на студентите си достъпно и висококачествено образование. Освен знания за хотелиерството
и туризма, възпитаниците получават знания и в областта на
комуникациите, управлението на човешките ресурси, финансите, продажбите и маркетинга. Студентите ползват две бази
за настаняване: докато
учат те ползват общежития към колежа, след
което по време на своите платени стажове се
настаняват в хотел, в
който директно получават и практическа си
подготовка.
На възпитаниците на
Alpine College се предлага уникалната възможност да получат две допълнителни
дипломи при завършването си – Swiss Diploma и диплома на
Университета Уелс (Великобритания).
Колежът разполага с кариерен център, който помага на
завършилите студенти да си намерят работа. Възпитаниците
на учебното заведение директно могат да работят в хотели,
туристически фирми, казина, авиокомпании, автогари и др.,
тъй като имат и практика в туристическата сфера. Ролята на

университета, като лидер в
Европа и света, ще продължи
да се засилва, заради преимуществата на Alpine College:
поддържане на приемлива
цена, висококачествено образование и обучение за съответните програми, фокусиране върху практическото
и професионално развитие,
разширяване на бъдещите перспективи с туристическата индустрия чрез обучение, сътрудничество и партньорство.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Higher National Diploma
Бакалавърска степен
(Swiss Higher Diploma)
Магистърска степен (MA)

€ 6 450 на година
€ 8 690 на година
€ 9 150 – 9 400 за цялата програма

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: град Атина, Гърция
Година на основаване: 1987 г.
Брой студенти: 250
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: € 6 450 – 8 690
на година
Допълнително се заплаща: настаняване и храна – € 4 900 на година,
депозит при настаняване – € 300,
такса за кандидатстване – € 100,
униформи – € 150 – 500 в зависимост от специалността, здравна
застраховка и застраховка злополука – €650 на година, интернет
достъп – € 66 на година.
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Изисквания за владеене на език:
Средно ниво на владеене на
английски език: разбиране на реч,
провеждане на разговор, писане,
елементарна граматика и елементарно излагане на мисли (самият
университет има входящ тест по
английски език, който трябва да
бъде покрит)
Акредитация: The Federal University
of Wales, UK; DCT International Hotel
& Business Management School,
Vitznau-Lucerne, Switzerland; EFAHEuropean Foundation for the Accreditation of Hotel School Programmes;

IH-Institute of Hospitality, formerly
known as HCIMA; BTEC/Edexcel, UK;
The American Hotel & Lodging Association.

ниджмънт
Управление Food & Beverage
Управление на кулинарните изкуства и др.

Кандидатстване: попълване на
молба по образец на университета, копие на дипломата за
завършено образование, 2 писмени
препоръки от учители и 4 снимки
за документи, входящ тест по
английски език; интервю.

Направления – бакалавърска
степен (Swiss Higher Diploma):
Събития и управление
Управление на хотели
Кулинарни изкуства
СПА мениджмънт
Пътувания и туризъм и др.

Направления – бакалавърска
степен:
Международни събития и ме-

Направления – магистърска
степен:
СПА мениджмънт и др.

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Гърция

American College of Thessaloniki
A

merican College of Thessaloniki (ACT) е
образователна институция с дълга история, която датира от 1886г. ACT е независим американски университет, признат
от щата Масачузетс в САЩ. Бакалавърските
му програми са признати и от University of
Wales, което прави ACT единствената висша образователна
институция в Югоизточна Европа, която отговаря и на европейските стандарти. Учебното заведение е акредитирано от
няколко световни организации, според които неговите дипломи се признават както в САЩ, така и в Европейския съюз.
Това прави неговата визия глобална и привлекателна за хиляди студенти.
Университетът предлага бакалавърски програми (BA и BS
степени) по финанси, международен бизнес, управление,
маркетинг, информационни технологии (бизнес и изчисления) и международни отношения. Освен тях се предлага и Бизнес администрация
(MBA), която набляга върху
банкирането и финансите,
предприемачеството, управлението и маркетинга.
Предлагат се и MBA и MSc по
счетоводство и финанси.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€8 100 на година

MBA – ПРОГРАМИ

€11 000 на година

www.act.edu
Обща информация
Разположение: град Солун, Гърция
Година на основаване: 1886 г.
Брой студенти: 2 200
Език на обучение: английски език
Такси на обучение:
€8 100 - €11 000 на година

Допълнително се заплаща: такса за кандидатстване - €70, общежитие - $ 3800, храна – около
$ 2500 на семестър.
Месечна издръжка:
около €400 - 500
Изисквания за владеене на език:
CPE или CAE
IELTS - 6.0
TOEFL 510 / 180 / 64
The London Tests of English
(EDEXCEL), Levels 4 or 5
The Anatolia College Certificate
of Proficiency in English
The University of Michigan
Certificate of Proficiency in English
(ECPE)
The Greek Ministry State
Certificate of Language Proficiency

(KPG), Level C1
The Michigan State University
(MSU) Certificate of English
Language Proficiency (CELP)
Акредитация: New England
Association of Schools and Colleges,
NEASC accreditation, Commission
on Institutions of Higher Education,
University of Wales
Кандидатстване:
формуляр по образец на университета, диплома за средно
образование (преведена и легализирана на английски език),
академична справка, сертификат
за владеене на английски език,
паспортна снимка, платена такса за кандидатстване, копие на

международния паспорт.
Направления – бакалавърска
степен:
Бизнес (финанси, международен бизнес, маркетинг, мениджмънт)
Компютърни науки, Бизнес и
компютри, Мултимедии и Web
Development
Международни отношения и
др.
Направления – МВА програми:
Банково дело и финанси
Предприемачество
Управление
Финанси
Счетоводство
Маркетинг и др.
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Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Гърция

Technological Educational Institute of Messolonghi

T

echnological Educational Institute of
Messolonghi (T.E.I. of Messolonghi)
е държавен университет, който се
намира на 4 км от град Месолонги.
Учебното заведение разполага със
собствена сграда, като целият район,
собственост на институцията, възлиза
на повече от 200 акра (80 декара). T.E.I.
of Messolonghi има учебни зали, лаборатории, аудитории, голяма мултифункционална зала с капацитет 800 седящи души,
административни офиси, студентски общежития, спортни
центрове, гимнастически салон, външни игрища за баскетбол
и волейбол, тенис кортове и спортни площадки за футбол и
атлетика. Университетът предлага програми по водещи технологии и икономика. В рамките на програмата L.L.P. Erasmus
студентите могат да посещават курсове на английски.

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Няма

Магистърска степен

Няма

www.teimes.gr
Обща информация
Разположение: гр. Месолонги,
Гърция
Година на основаване: 1981 г.
Брой факултети: 2
Брой студенти: 8 000
Език за обучение: гръцки и английски език
Такси на обучение: няма

Допълнително се заплаща:
настаняване – €200 на месец.
Обща месечна издръжка: около
€400 - 600
Изисквания за владеене на език:
Certificate of the Greek language
– level 3
Изпитите за сертификат по

гръцки език се провеждат два
пъти в годината: през юни и
септември в Атина и Солун.
Акредитация: Ministry of
Education, Lifelong Learning and
Religious Affairs, Greece
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, копие
на паспорта, снимки, диплома за
средно/висше образование (преведена и легализирана на гръцки
език), сертификат по гръцки
език, академична справка.
Направления – бакалавърска
степен:
Счетоводство
Администрация и корпора-
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тивни организации
Приложна информатика в Мениджмънт & Финанси
Аквакултура и рибарство
Парникови култури и цветя
Телекомуникационни системи
и мрежи и др.
Направления – магистърска
степен:
Счетоводство
Администрация и корпоративни организации
Приложна информатика в Мениджмънт & Финанси
Аквакултура и рибарство
Парникови култури и цветя
Телекомуникационни системи
и мрежи и др.

Всичко за обучението
в България и в чужбина
www.rodina-bg.com

Висше образование в чужбина
Бакалавърски програми

Дания

Danish Academy of Business and Technology
предприятия на академията участват в разработването на
учебните програми, поради което на студентите се осигурява
възможно най-добрата практическа подготовка. Обучението
включва гостуването на лектори от частния бизнес, визити в
бизнес компании, както и тримесечен стаж в датска или чуждестранна компания. Целта на обучението е не само получаване на теоретични познания, но и как теорията се прилага
в реална компания. По този начин студентите могат веднага
след завършването си да си намерят работа.
Университетът предлага на студентите си професионални
програми, обучението по които продължава 2 години в малки групи (приблизително 30 души).

D

anish Academy of Business
and Technology е разположена в нова и модерна
сграда на южната граница на
гр. Рандерс. Академията предлага на студентите си обучение
в области като маркетинг и
мениджмънт, управление на
туризма и хотелиерство, комуникации и реклама, като
езикът на преподаване е
датски или английски.
Учебното заведение има
контакти с местните бизнес
и индустрия. Партньорите-

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

AP Degree Programme (2 години)

Няма

www.dbam.dk
Обща информация
Разположение: Рандерс, Дания
Година на основаване: 1989 г.
Брой студенти: 500

Език на обучение: английски език
Такси за обучение: няма
Допълнително се заплаща:
административна такса – € 250,

учебници и материали – €600
– 750 на година, настаняване –
около € 250 на месец, транспорт
– € 43 на месец.

Обща месечна издръжка:
около €700 – 800
Изисквания за владеене на език:
EU applicants must be able to
document good grades in English
Акредитация: Датско министерство на образованието
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана).
Направления – AP Degree
Programme:
Хотелиерство и мениджмънт
на туризма
Маркетинг/ Мениджмънт
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Висше образование в чужбина
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Испания

Fundesem Business School
определя за кои програми се отпускат стипендии.
Fundesem Business School постоянно изследва предизвикателствата пред фирмите в непрекъснато променящата се конкурентна среда на световния пазар. За да се отговори на тези
предизвикателства, университетът предлага възможности за
придобиване на международна бизнес култура и в същото
време изучава на испански език. Освен че могат да учат на английски език, студентите учат допълнително и испански език.
Fundesem Business School предлага и програми за обмен, както и голям избор на опции в тази насока.
Разликата между Fundesem Business School и даден университет се открива в създадените програми на обучение, в които
са застъпени повече практика и развитие на професионална
кариера. FUNDESEM е основното висше бизнес училище в своята област, което обучава ръководители и професионалисти.
Със своите над 250 преподаватели, всеки от които е високо

F

undesem Business School
е създаден преди 40 години от група бизнесмени,
които освен висше училище създават и Фондация Fundesem.
Днес Фондацията работи с над 250 международни компании,
с помощта на които предлага висше образование с високо качество и с разнообразие от десетки магистърски и МВА програми. Основното преимущество е създаденото сътрудничество
с бизнеса, посредством Фондация Fundesem. С нейна помощ
Fundesem Business School
отпуска стипендии в размер на 50% от съответната програма. Всички
кандидатстващи, които
са одобрени, получават
стипендия на стойност
половината от таксата за
обучение. Всяка година
Fundesem Business School

ценен специалист в своята бизнес област, Fundesem Business
School гарантира оптимално обучение и развитие на своите
студенти. Всичко това се осъществява чрез програми, адаптирани към реалните потребности на компаниите.
ПРОГРАМИ
Магистърска степен (1 година)

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
€ 23 200
€ 11 600 за стипендианти

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: Аликанте
(Alicante), Испания
Година на основаване: 1967 г.
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: € 11 600 за
стипендианти (за цялата програма)
Допълнително се заплаща: такса за кандидатстване – $100,
наем на апартамент – €200 –
250 на месец, храна – €150 на месец, транспорт – €30 на месец,
други разходи – €150 на месец.
Месечна издръжка: € 530 – 930

Изисквания за владеене на език:
No TOEFL
тест към университета и
интервю
Акредитация: Организация за
акредитация на образователни
институции, Испания
Кандидатстване: попълнен
формуляр; копие на международен паспорт; две цветни
снимки (паспортен размер), с
написани име и фамилия на гърба; диплома за завършено висше

образование, три препоръки
(най-малко две от тях трябва
да бъдат от управители/собственици на компании, едната
препоръка може да бъде от университетски преподавател или
директор на катедра), интервю
посредством конферентна
връзка.
Направления – магистърска
степен:
General Management
Sales Marketing
Finance

Law – Tax
Banking
Human-Resources Labour
Real Estate Management and
Urban Planning
Secretarial - New Technologies
In Company Programs - Human
Resources Consulting, Management
Consulting, Small / Family Business
Consulting
International MBA
International Business Program
(210 hours)
Programa de Negocios
Internacionales (280 hours)
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Италия

Nuova Accademia di Belle Arti Milano

N

uova Accademia di Belle Arti
Milano е най-голямата частна
академия, в която се провежда
обучение по предмети, свързани с
мода, графика и дизайн. Целта на академията е да подготви
специалисти в различните области на визуалните изкуства.
Голямо внимание се отдава на практическата подготовка на
студентите. Преподавателският колектив на учебното заведение е съставен от артисти, професионалисти и експерти,
които са част от системата на артистичните изкуства.
Обучението се провежда на италиански език. За тези студенти, които не владеят езика, висшето учебно заведение предлага интензивен курс по италиански език. Обучението по някои магистърски програми се провежда и на английски език.

Университетът разполага
с различни лаборатории: за
компютърна графика, за редактиране на видео, за 2D и
3D – моделиране, за звуков
дизайн; с ателиета - шивашки, както и за живопис. В
Академията има и ателие,
оборудвано с инструменти и
машини за обработването и шлифоването на дърво, пластмаса, метал и бижута. NABA разполага и с изложбена зала, в която
италианските и чуждестранните творци могат да представят
най-новите си творби.
По време на обучението си, студентите имат срещи с професионалисти и художници от различни професионални течения. Освен това Академията организира всякакви семинари и
конференции, позволяващи
на студентите да се срещнат с
италиански и чуждестранни
художници. По този начин те
се запознават с международната художествена общност
и нейните постижения. NABA
има практика да отпуска пълни или частични стипендии
за талантливи студенти.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 4 925 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€ 3 000 – 12 000 на година

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Приемни изпити по италиански или английски език към NABA
Акредитация: Italian Ministry for
University and Research (MIUR),
Auditing company Deloitte & Touche,
CSQ, IQNet, Ordinary Member of
E.L.I.A., ADI.

Обща информация
Разположение: гр. Милано, Италия
Година на основаване: 1980 г.
Брой студенти: над 1 000
Език на обучение: италиански и
английски език
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Такси на обучение:
€ 3 000 – 12 000 на година
Допълнително се заплаща: настаняване - €250 - 400 на месец.
Изисквания за владеене на език:
TOEFL 450

Кандидатстване: резюме,
артистично и професионално
портфолио, мотивационно писмо, академична справка, диплома
за завършено образование,
документ за владеене на италиански или английски език, копие
на паспорта. Ако не владеете
италиански език, можете да го
вземете чрез езиковите курсове
към университета.

Направления – бакалавърска
степен:
Визуални изкуства
Графичен дизайн и управление
на изкуствата
Дизайн
Медиен дизайн
Моден дизайн
Театрален дизайн и др.
Направления – магистърска
степен:
Визуални изкуства
Интериорен дизайн
Ландшафтен дизайн
Мултимедии
Текстилен дизайн и нови материали
Фотография и др.

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Канада

Algonquin College –
Your goals, your career, your college!

A

lgonquin College of Applied
Arts and Technology е финансиран от държавата колеж,
разположен в Отава, Онтарио. Колежът разполага с бази в
National Capital Region, както и в Източен Онтарио и в Западен Квебек. Колежът има три кампуса: главен корпус в Западна Отава, два второстепенни кампуси съответно в Пърт
и Пемброук, Онтарио. Отава предлага перфектен баланс
между градски живот и естествената природа, със стотици
километри велосипедни и пешеходни пътеки. С население
от над един милион, градът разполага с всички удобства,
които предоставят големите градове. Двата второстепенни
кампуса са разположени в долината на Отава, в близост до
Ottawa River.
Algonquin College има над 40-годишна история, като към
момента колежът е един от най-големите публични висши
учебни заведения в
Онтарио. Университетът предлага богато разнообразие
от програми, чиито
брой възлиза на
140 бакалавърски и
магистърски специалности.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

$11 525 – $14 000 CAD (на година)

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

$11 525 – $14 000 CAD (на година)

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: Отава-Онтарио,
Пемброук-Онтарио, Пърт-Онтарио
Година на основаване: 1967 г.
Брой факултети: 12
Брой студенти: 16 000 full-time
+ 39 956 continuing education
Език на обучение: английски език

Такси на обучение: $11 525 – $14
000 CAD в зависимост от специалността
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване – $150
CAD, приблизителни разходи за
година – $9 000 – $11 000 CAD.
Месечна издръжка: около $1 000
CAD (1.00 EUR = 1.4 CAD)
Изисквания за владеене на език:
IELTS 6.5
TOEFL 237 CBT
TOEFL 88 iBT
CAEL 70
Акредитация: Canadian Colleges
Athletic Association, Association
of Canadian Community Colleges,
Association of Universities and

Colleges of Canada, Canadian
Bureau for International Education.
Кандидатстване: необходимо
е следните документи да бъдат изпратени до 1 февруари
(стартиране от септември)
и до 1 октомври (стартиране
от януари): диплома за завършено образование (преведена
и легализирана), сертификат
за владеене на английски език,
попълнени формуляри по образец
на университета, копие на паспорта. Ако нямате сертификати
по английски език, можете да го
вземете чрез езиковите курсове
към университета.
Направления – бакалавърска

и магистърска степен:
Бизнес администрация - Материали и управление на операции
Бизнес администрация – Международен бизнес
Предприемачество и бизнес
Бизнес анализи и интелигентни системи
Компютърни технологии (инженеринг) – компютърни науки
Компютърно програмиране
Компютърни системи
Софтуер и интернет,
Wireless/Mobility
Телекомуникации (инженеринг)
Механика
Интериорен дизайн
Реклама
Спортен мениджмънт и мн. др.
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Канада

Seneca College

S

eneca College предлага повече
от висше образование. Със своите 8 кампуси в очарователния Торонто, Сенека дава на своите студенти практически ползи от
осъществените партньорства със световни индустриални лидери, познания в областта на най-новите тенденции за компютърните технологии, разнообразие от програми – редовно и дистанционно обучение, както и разнообразни опции за
продължаващо професионално образование. Образованието
трябва да бъде поднесено гъвкаво и достъпно, поради което
Сенека използва различни методи на обучение – от редовни
лекции и онлайн обучение до практики, свързани с приложни изкуства, бизнес, финансови услуги и технологии.
Seneca College е най-голямата следучилищна институция в

Канада с над 100 000 обучени специалисти в 3-годишните бакалавърски и в едногодишните магистърски
програми. Колежът развива
своята дейност и в международен план, чрез привличането на много чуждестранни студенти. Повече
от 2 000 студенти от над 75
държави имат възможността да се обучават и развиват в Торонто. Градът е четвъртият по големина в Северна Америка,
най-мултикултурният град в света, който е класиран от ООН
като топ-град за живеене и работа.
Seneca college предлага модерна среда на обучение с висококвалифицирани преподаватели. Предлагат се над 140
програми (Diploma, Degree,
and Post Graduate programs),
както и редица възможности
за придобиване на практически опит чрез т. нар. co-op
work (работа извън колежа
при непълно работно време,
в частни компании).

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

CAD $ 11 000 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

CAD $ 11 400 на година

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: гр. Торонто, област Онтарио, Канада
Година на основаване: 1967 г.
Брой факултети: 6
Брой студенти: 20 000
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: CAD $ 11 000
на година (1.00 EUR = 1.4 CAD)
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване - CAD
$ 65, настаняване - CAD $ 450 750 на месец, учебници - CAD $
250 – 500, транспорт - CAD $ 87
на месец.
Месечна издръжка: около CAD
$ 1000
Изисквания за владеене на език:
TOEFL 570 / 82
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IELTS 6.0
CAEL 60
Акредитация: Ontario Ministry of
Training, Colleges and Universities;
CTAB Accreditation; CIM Program
Accreditation; Aviation Accreditation
Board International (AABI) и др.
Кандидатстване: диплома за завършено образование (преведена
и легализирана), сертификат за
владеене на английски език (не
е задължително), формуляр по
образец на университета, платена такса за кандидатстване.
Ако нямате сертификат за
английски език, можете да го
вземете чрез езиковите курсове
към университета. За някои ма-

гистърски програми се изисква
портфолио и резюме, мотивационно есе.
Направления – бакалавърска
степен:
Авиация
Администрация
Информатика и сигурност
Технологии в управлението
Реклама

Счетоводство
Управление на човешките
ресурси
Екология
Здравни науки
Публична администрация и др.
Направления – магистърска
степен:
Администрация
Актьорско майсторство
Биотехнологии
Графичен дизайн
Журналистика
Икономика
Инженерство и компютри
Мениджмънт
Педагогика
Правни науки
Фармация и др.
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Trinity Western University
T

rinity Western University е
един от най-добрите университети в Канада. Проучванията от 2009г. показват, че
той попада в Топ 5 сред найжеланите университети и в Топ 3 на университетите, чиито
студенти имат най-добра реализация. В класацията Enriching
Educational Experience, въз основа на Национално проучване за студентска ангажираност (Macleans), Trinity Western
University е класиран на първо място измежду 53 канадски
университета. Освен това учебното заведение е единственият университет в страната, който получава три пъти последователно рейтинг „А+” в категорията „Качество на образованието” на The Globe and Mail Canadian University Report.
Trinity Western University е най-голямата частна независима институция за изкуства и либерални науки в Канада. В него
се предлагат 41 бакалавърски и 17 магистърски
програми в области като
бизнес, комуникации, биология, биотехнологии,
медицина, международни
изследвания, психология
и др. Студентите могат да
изучават и редица MBA
програми. Те имат възможност да получават стипендия, която се дава за
академичен успех. Размерът й варира между CAD $
1 500 и 6 000 на година.

Характерна черта за този университет е, че студентите са
разделени на малки групи от 22 учащи. Това разпределение
има за цел да се избегне сливането на личността в масата от
обучаващи се.
Кампусът на Trinity Western University е разположен на
площ от 175 акра и се намира на 45 минути от центъра на
Ванкувър, и на 1 час от планината North Shore. Съвременният
модерен град, океанът и планината се преплитат в една удивителна комбинация, неповторима и напълно уникална.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

CAD $ 7 380 на семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

CAD $ 5 130 на семестър

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: град Лангли, Британска Колумбия, Канада
Година на основаване: 1962 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 4 000
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: CAD $ 5 130
- 7 380 на семестър (1.00 EUR =
1.4 CAD)

Допълнително се заплаща: настаняване и храна – CAD $ 4 190
на семестър, медицинско осигуряване - CAD $ 700 на година.
Месечна издръжка: около CAD $
800 – 1000
Изисквания за владеене на език:
TOEFL 570 / 230 / 88
IELTS 6.5

CAEL 70
ESL 70
Акредитация: Association of
Colleges and Universities in Canada
Кандидатстване: диплома за завършено образование (преведена
и легализирана), формуляр по
образец на университета, академична справка, автобиография,
препоръки. Ако нямате сертификат за английски език, можете
да го вземете чрез езиковите
курсове към университета.
Направления – бакалавърска
степен:
Приложна лингвистика
Приложна математика с компютърни науки

Изкуство
Биология
Биотехнологии
Химия
Комуникации
Компютърни науки
Драма
География
История
Модерни езици
Музика и др.
Направления – магистърска
степен:
Бизнес администрация (MBA)
Психология (MA)
Интердисциплинарни хуманитарни науки (MA)
Лидерство (MA)
Лингвистика (MA) и др.
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Кипър

C.D.A COLLEGE

C

DA College е част от международното висше образование на Кипър,
разположен в три града - Никозия,
Ларнака и Лимасол. Колежът предлага
програми в областта на бизнес администрацията, туризма, информационните технологии, дизайна. Всички програми са съобразени с
европейската система на обучение, както и с изискванията
за повече практически занимания и упражнения. Студентите имат възможност да развият както своите интелектуални способности, така и
практически умения, като ми-

слят творчески и критично. Базата предлага
в трите града, освен
учебни зали и всички
удобства за учащите,
но и богата библиотека, кафета, компютърни и административни
центрове.
ПРОГРАМИ
2 Years, Plus an Optional Foundation Year,
Diploma
Бакалавърска степен

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
€ 3 850

www.cdacollege.ac.cy
Обща информация
Разположение: Никозия, Ларнака
и Лимасол, Кипър
Година на основаване: 1976 г.
Брой студенти: около 800 чуждестранни студенти
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: € 3 850 на
година
Допълнително се заплаща: застраховка – € 162 на година.
Обща месечна издръжка: около
€ 450 - 500
Изисквания за владеене на език:
TOEFL - 550 (213 Computerbased)
English G.C.S.E (or G.C.E) 'O'
level with Grade 'C'
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ELTS min. 6.5
Акредитация: Ministry of
Education and Culture of the
Republic of Cyprus
Кандидатстване: С приемането
на България в ЕС българските
кандидати не се нуждаят от
виза за Кипър и единственият
документ, който се изисква
при регистрация, е диплома за
завършено средно образование
(преведена и легализирана на
англисйки език).
Направления – 2 Years, Plus
an Optional Foundation Year,
Diploma:

Информационни и комуникационни технологии
Пътуване & Туризъм администрация
Интериорен дизайн и архитектурно рисуване
Секретарски науки (1 година)

EXECUTIVE Секретарски науки
(1 година)
Направления – бакалавърска
степен:
B. A. Business studies (4 Years,
Plus an Optional Foundation Year,
Bachelor of Arts)

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Кипър

European University Cyprus
E

uropean University Cyprus
е сред най-големите и
престижни
университети
на Кипър, базиран в столицата Никозия. Това е най-старото
висше учебно заведение, което през 2007г. променя статута
си от колеж в университет. European University има отлична
международна репутация, която се основава на предлаганите програми и високите стандарти на обучение. Използваната
кредитна система на обучение дава възможност студентите
да се прехвърлят и да продължат обучението си в друг университет без да губят нищо от подготовката, която са преми-

нали до момента в Кипър.
Освен това EUC разполага с модерна база, която включва
компютърен център, библиотека, конферентни зали, лаборатории, кафене/ресторант, гимнастически център, учебни
зали, открит амфитеатър, културен център, закрит атлетичен
център и много други съоръжения. Университетът предлага
настаняване за приблизително 7000 студента.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 297 на кредит (30 кредита на година)

Магистърска степен

€ 942 на курс

www.euc.ac.cy
Обща информация
Разположение: Никозия, Кипър
Година на основаване: 1961 г.
Брой факултети: 4
Брой студенти: прием около 4
000 на година
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: € 8 910 на
година
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване – € 52,
такса за регистрация – € 26, такса за технологии и студентски
дейности – € 52 на година, настаняване – около € 2 500 – 3 500 на
година, храна – около 2 000 – 2 500
на година, учебници и материали –
€400 – 500 на година, застраховка
– € 170 на година.
Обща месечна издръжка:
около €470 - 550
Изисквания за владеене на език:
TOEFL - 550 (paper-based total),
213 (computer-based total)
English G.C.S.E. (or G.C.E) 'O'
level with Grade 'C' and above

IELTS мин. 6.5
Акредитация: Cyprus Ministry of
Education and Culture, Accreditation
Council (SEKAP) of the Republic of
Cyprus
Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома за завършено образование (преведена и легализирана),
сертификат по английски език,
копие на валиден паспорт, платена такса за кандидатстване,
2 снимки паспортен размер, 2
препоръки (само за магистратура), трудов стаж (за MBA програми). Всички кандидати, които
не са от англоговоряща държава
и които нямат посочените сертификати, се явяват на English
Placement Test (EPT). За тези от
тях, чийто езикови способности
не са съобразно изискваните
академични стандарти, имат
възможност да се запишат на
специализирани курсове по английски език.

THE SCHOOL OF ARTS AND
EDUCATION SCIENCES:
Bachelor Degrees
Graphic Design and Advertising
Early Childhood Education (Greek
language)
Primary Education (Greek
language)
Music
Master Degrees
Education Leadership 1
Special (Inclusive) Education
(Greek language)
THE IOANNIS GREGORIOU SCHOOL
OF BUSINESS ADMINISTRATION:
Bachelor Degrees
Accounting
Banking and Finance
Economics
General Business
Hospitality Management
Management
Management Information
Systems
Marketing
Public Relations and Advertising

Sports Management
Master Degree
Business Administration (MBA)
THE SCHOOL OF HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES:
Bachelor Degrees
English Language and Literature
European Studies
Law
Social and Behavioral Sciences
majoring in Sociology
Social Work (Greek language)
Speech and Language Therapy
(Greek language)
Psychology
Master Degree
Comparative Literature
THE SCHOOL OF SCIENCES:
Bachelor Degrees
Computer Science
Computer Engineering
Nursing (Greek language)
Physiotherapy (Greek language)
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University of Nicosia

Р

азположен в Никозия, столицата на Кипър, на острова,
който е кръстопът на три континента, University of Nicosia
много бързо се превръща в глобален образователен център.
Със своята глобална и международна политика, университетът
обучава студенти от цял свят, които привлича със своята мултикултурна учебна среда и с възприетата политика на насърчаване на приятелство, сътрудничество и разбирателство.
University of Nicosia е независим университет, който комбинира своя индивидуален подход с най-добрите елементи от западноевропейското образование, високи стандарти за качество на
обучението и международна философия. С тази своя политика,
той обслужва повече от 5 500 студенти от над 70 държави. Сред

неговите основни предимства е предлагането на:
Европейски акредитирани програми;
Стипендии за чуждестранни студенти (до 70% от таксата за
обучение);
Съотношение студент / преподаватели – 15 / 1 и среден размер на една учебна група от 30 студенти;
Стажове и други практики в реална среда;
28 бакалавърски и 4 магистърски програми;
Сигурност и настаняване на учащите.
Освен тези силни страни, чрез своята международна акредитация University of Nicosia издава дипломи, които се считат за еквивалентни спрямо тези, които се присъждат от американски, британски и други европейски университети. Основната цел на университета е повишаване на образователните постижения чрез високи
стандарти в обучението и в непрекъснатото усъвършенстване на
учебната среда. Освен класически лекции и занимания, студентите могат да участват в много разнообразни дейности – студентски
клубове, спортни мероприятия, публични лекции и семинари.
Академичната традиция насърчава по-голямата част от
университетите в световен мащаб да приемат името на града,
в който се намират. Всъщност, това вече е правило, особено
когато този град е и столица на дадената държава. University of
Nicosia се гордее с връзката и със статута, които предава името
на университета. Именно поради тази причина той се ангажира да поддържа позицията си на челните места в съответствие
с неговото мото: „Excellence in Education”!
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€8880 (за година)

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€12 240 –13 800 (за 2 години)

www.unic.ac.cy
Обща информация
Разположение: град Никозия,
Кипър
Година на основаване: 1980 г.
Брой факултети: 4
Брой студенти: над 5 500
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: € 8880 – 13
800 на година
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване - € 55;
такса за регистрация (на семестър) - € 26; такса за студентски
дейности (на семестър) - € 20.
Месечна издръжка: около €500 –
800, вкл. настаняването
Университетът приема следните резултати от стандартизи-
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рани тестове:
TOEFL 513 / 183 / 65
IELTS 6.0
Cambridge First Certificate - B
Cambridge Proficiency – C
GCSE English - C
Акредитация: Cyprus Government,
European Foundation for Quality Management (EFQM), Evaluation Committee for Private Universities (ECPU).
Кандидатстване:
формуляр по образец на университета, 2 снимки, диплома за
средно или висше образование,
2 препоръки (само за магистърски програми), копие на
паспорта. Езиковите сертификати не са задължителни, тъй

като можете да постигнете
изискваното ниво чрез езиковите курсове към университета.
Направления – бакалавърска
степен:
Приложни мултимедии
Архитектура
Комуникации (Журналистика, Radio & TV, Corporate
communications)
Английски език и литература
Графичен дизайн, комуникации
Интериорен дизайн
Международни отношения и
европейски изследвания
Право
Психология
Музика

PR, Реклама и маркетинг
Социални дейности
Компютърен инженеринг
Компютърни науки
Електронен инженеринг
Биология (Human)
Сестрински грижи
Танци, музика
Предучилищна педагогика
(само на гръцки език)
Начална педагогика и др.
(само на гръцки език)
Направления – магистърска
степен:
Бизнес администрация
Педагогически науки (само на
гръцки език)
Международни отношения
Медии и комуникации

Висше образование в чужбина
Магистърски програми

Полша

College of Europe, Natolin campus (Warsaw)

C

ollege of Europe е първият
институт в света, който е
създаден, за да предлага специализирани програми по европейските въпроси. Неговата история датира от далечната 1948 г., когато колежът е основан в град Брюж (Белгия), с
идеята да се създаде университет, който да събира студенти
от различни европейски държави. След краха на комунистическите системи в Централна и Източна Европа, College
of Europe открива нов кампус - Натолин (Варшава, Полша), с
помощта на Европейската комисия и Полското правителство.
Към момента университетът обучава своите студенти в два
града – в две държави (Белгия и Полша) на два работни езика – английски и френски език. Всяка година над 400 магистри от над 50 държави получават престижните магистърски
дипломи по Европейски науки или по Европейски Интердисциплинарни изследвания. Приблизително 70% от учащите са
наградени със стипендии от техните национални правителства, държавни или недържавни организации.
Кампусът в Натолин (Варшава, Полша) е разположен в 120
хектара исторически парк, в южната част на Варшава. Неговите програми дават възможност на студентите да се запознаят с политическото и социално-икономическото развитие
на Централна и Източна Европа, както и с най-новите политики, разработени от ЕС. College of Europe подготвя много
политици и държавници, които оказват съществено влияние
в развитието на континента. Сред тях са външни министри,
представители на европейските институции, политици, дипломати и т. н.
Важно! College of Europe предлага 10 пълни стипендии на

завършили бакалаври по история, политически науки и международни отношения, които желаят да специализират в областта на европейските интердисциплинарни изследвания, в
кампус Натолин (Варшава) през учебната 2011 – 2012 години.
Тези пълни стипендии са създадени в чест на покойния проф.
Бронислав Геремек и носят неговото име. Заинтересованите
могат да кандидатстват като попълнят формуляр на (www.
coleurope.eu) и изпратят необходимите документи за прием
на College of Europe в Брюж.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

–

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€ 14.000

www.coleurope.eu
Обща информация
Разположение: Натолин, Варшава, Полша
Година на основаване: 1948 г.
Брой факултети: 2 кампуса, 6
факултета
Брой студенти: 6 000
Език на обучение: английски,
френски, немски, испански и
руски език

Такси на обучение: € 19 000 – 21
000, вкл. регистрация, обучение,
настаняване, храна, интернет,
телефон и др.
Допълнително се заплаща:
настаняване и храна (на година)
– €5 000 – 7 000.
Изисквания за владеене на език:
Английски език: C1 според Общата Европейска езикова рамка (CEF)
ELTS Band: min. 6.0
FCE: A or B or above / BEC
Vantage / CELS Higher
TOEFL: 550 / 213 / 77
TOEIC: 750
GMAT: min. 600
ILEC: B2 и C1
Френски език:
DS: Diplôme Supérieur d'études
françaises moderne

DELF B2
TOEIC: 750
Test de Connaissance du français
(TCF): level 4
Certificat de Francais Juridique
Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris
Френски, немски, испански и
руски език: B1 според CEF
Акредитация: Flemish Authority
(Articles 53bis, 124 and 130 of the
Decree on the restructuring o higher
education in Flanders).
Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома/и за висше образование
(преведена и легализирана) в
областта на правото, иконо-

миката, политическите науки,
историята, социалните науки и
философията, географията, лингвистиката или журналистиката,
академична справка, 2 препоръки
от преподавател, интервю.
Направления – магистърска
степен:
Европейски интердисциплинарни изследвания
ЕС, международни отношения
и дипломация
Европейска политика и администрация (изследвания)
Европейски икономически изследвания
Европейско право (LLM)
Специализация по европейско
право и икономически анализи (ELEA)
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Русия

Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова

М

осковският държавен университет „М. В. Ломоносов”
(МГУ) е най-престижното и най-голямото висше учебно заведение в
Русия, който се приема за обект на културното наследство на
цялата държава.
Университетът има 39 факултета и предлага обучение по
128 направления и специалности, които обхващат всички съвременни академични програми на висшето образование.
Самото учебно заведение разполага с повече от 600 сгради
и съоръжения, сред които освен отделните факултети, съществуват 15 научно-изследователски институти, 4 музея, 6
филиала, около 300 катедри, научен парк, ботаническа градина, научна библиотека с фонд над 9 млн. тома, издателство,
културен център, интернет център и др. Общата квадратура

на целия университет надхвърля 1 милион квадратни метра,
а само централният кампус в Москва над 205.7 хектара. Показателен е фактът, че 11 от общо 18 руски нобелови лауреати
са възпитаници на Московския държавен университет.
От 1992 г. МГУ има статут на самоуправляващо се висше учебно заведение, което дава възможност на ръководството да работи за неговия просперитет. През последните години МГУ осъществява над 30 нови междудисциплинарни програми чрез откриването на факултети, катедри, лаборатории, центрове. В 26
подразделения се предлагат над 140 дистанционни образователни програми. Освен това МГУ се установява като най-големият иновационен център със създаването на научен парк, в който
научните постижения се превръщат в практически технологии.
Благодарение на тази дейност за последните 3 години са създадени около 70 малки фирми, предимно в областта на химията и
новите материали, биотехнологии, фармацевтичните продукти,
околната среда и управлението на природните ресурси,
производството на научно
оборудване. В иновационната дейност на МГУ участват
повече от 2 000 учени, които
работят успешно с водещите
организации в страната.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска степен (BSc/BA)

Около € 4 500 - 5 500 на година

Specialist with Diploma

Около € 4 500 - 5 500 на година

Магистърска степен (MSc/MA)

Около € 4 600 - 5 500 на година

Докторска степен (PhD)

Около € 5 000 - 5 400 на година
*Всеки факултет има различни такси за обучение

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: град Москва,
Русия
Година на основаване: 1755 г.
Брой факултети: 39
Брой студенти: над 52 000
Език на обучение: руски език
Такси на обучение:
Около € 4 500 - 5 500 на година
Допълнително се заплаща: общежитие - $75 на месец, медицинско свидетелство (вкл. AIDS
test) - $75, здравна застраховка
- $200 за година, тест по руски
език - $40 – 50, превод на академични документи - $20, административна такса - $80.
Месечна издръжка:
около $500 – 700
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Изисквания за владеене на език:
Сертификат за владеене на
руски език: ТРКИ-ТРЕЧ-TORFL
Акредитация: Ministry of
Education and Science, Russia
Кандидатстване:
формуляр по образец на университета, диплома за средно/
висше образование (преведена
на руски език и легализирана),
сертификат за владеене на руски
език, медицинско свидетелство
(вкл. AIDS test), копие на паспорта и миграционна карта, 6 снимки (размер 3 х 4 см). Срокът за
подаване на документите е 20
септември.

Факултети (имат всички степени):
Факултет по механика и математика
Изчислителна математика и
кибернетика
Факултет по физика
Факултет по химия
Факултет материалознание
Биологически факултет
Медицина
Почвознание
Биоинженеринг и биоинформатика
Физико-химичен факултет
Геология
География
История
Филологически факултет
Философски факултет

Икономически факултет
Юридически факултет
Институт на държави от
Азия и Африка
Чуждестранни езици
Психология
Социология
Държавно управление
Дирекция Магистърска степен
Изкуства
Световна политика
Глобални процеси
Държавна администрация
Иновационен бизнес
Телевизия и масмедии
Съвременни социални науки
Управление и иновации
Политология
Педагогика и др.
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Русия

Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

М

ЭСИ стремительно развивается. И
сегодня его с полным правом считают одним из ведущих научных образовательных центров России. Бесспорным
критерием качества образования, полученного в стенах университета, неизменно является высокий престиж диплома МЭСИ“.
Председатель правительства Российской Федерации В. В. Путин
„

Московският държавен университет по икономика, статистика и информатика (МЭСИ) е сред водещите учебни заведения в Русия. Университетът има над 75 години история, като
към момента заема лидерската позиция сред икономическите висши учебни заведения в Москва и в страната въобще.
МЭСИ е признат като един от най-добрите университети на
страната по отношение на качеството на обучение и технологично оборудване.
Най-общо програмите, които предлага,
са свързани с компютърните науки, икономиката, финансите,
управлението, правото, лингвистиката и
психологията.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска степен

119 046 - 164 046* рубли на година

Магистърска степен

147 046 - 149 046* рубли на година

*Зависи от специалността

www.mesi.ru
Обща информация
Разположение: Москва, Русия
Година на основаване: 1932 г.
Брой факултети: 9
Брой студенти: 10 000 редовно
и 150 000 дистанционно обучение
Език на обучение: руски език
Такси за обучение: 119 046 - 164
046 рубли на година (1 Euro = 40
рубли)

Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване – 320
рубли, такса за регистрация и
оформление – 1600 рубли, оформяне на визови документи - 700
рубли.
Обща месечна издръжка: около
$ 500 – 700
Изисквания за владеене на език:
Сертификат за владеене на

руски език: ТРКИ-ТРЕЧ-TORFL
Акредитация: Ministry of
Education and Science, Russia
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана на
руски език) и оригинала (връща се
на кандидат-студента след приемането на документите), медицинско свидетелство (заверено
от нотариус), медицинско свидетелство за отрицателен СПИН
тест, сертификат по руски език,
копие на международния паспорт
и на личната карта, платена такса за кандидатстване, 8 снимки

(размер 3 х 4 см, черно-бели, матови), медицинска застраховка.
Направления – бакалавърска
степен:
Икономика
Статистика
Мениджмънт
Педагогика
Лингвистика
Иновации
Приложна информатика и др.
Направления – магистърска
степен:
Мениджмънт
Статистика
Икономика
Приложна информатика и др.
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САЩ

American University in Bulgaria

А

мериканско образование с европейски
перспективи. Съчетание от най-доброто
в американската образователна традиция и
перспективите на обединена Европа. В момента 1100 студента от 40 държави живеят, учат и се
развиват заедно в Американския университет в
България (АУБ).

Американският университет в България предлага образование за успешна професионална и академична реализация,
което се гради върху следните важни характеристики:

АУБ e акредитиран както в САЩ, така и в България. Студентите имат уникалния шанс да получат дипломи, които се
признават в цял свят – американска, българска и Европейско
дипломно приложение;
Образованието в американски стил “liberal arts” е гъвкаво и изцяло на английски език;
Преподавателите са чуждестранни и са получили образование в най-престижните световни университети, като
„Харвард” и „Принстън”; те са непрекъснато в пряк контакт
със студентите;
Студентите на АУБ могат да прекарат един семестър или
една година в над 100 университета в Европа и в САЩ;
АУБ разполага с
най-модерната и високотехнологична база за
обучение и настаняване
в България;
Възпитаниците на
АУБ са сред най-предпочитаните професионалисти за работа в топ
международни компании и организации.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

$ 8 800 (на година)

MBA – ПРОГРАМА

€ 10 000 (за цялата програма)

www.aubg.bg
Обща информация
Разположение: Благоевград, София;
България
Година на основаване: 1991 г.
Брой факултети: 8
Брой студенти: 1100
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: $ 8 800 на
година
Допълнително се заплаща (бакалавърска програма): настаняване
– $1100 – 1380 на година, студентска такса – $250 на година.
Изисквания за владеене на език:
TOEFL – (pBT – 550); (iBT - 80)
IELTS – (6)
CPE (Certificate of Proficiency in
English) > C
Тестове за академичен потенциал
за бакалавърска програма:
SAT Reasoning Test – (1000
Critical Reading + Math)
ACT - (21)
Акредитация: New England
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Association of Schools and Colleges
(САЩ); Националната агенция за
оценяване и акредитация (България)
Кандидатстване: за бакалавърска
програма - формуляр за кандидатстване; диплома за завършено
средно образование или академична
справка за периода от 9 клас до
първия срок на 12 клас включително; три академични препоръки; есе;
SAT/ACT и TOEFL/IELTS/ESOL-CPE; за
магистърска програма - формуляр
за кандидатстване, две есета, две
професионални препоръки, професионална автобиография, диплома
за завършено висше образование,
мин. 2 години професионален опит,
професионално интервю, GMAT и
TOEFL/IELTS/ESOL-CPE.
Стипендии: 4 000 000 щ. д. дава
АУБ за стипендии и финансово подпомагане за най-добрите студенти. Стипендиите и финансовите
пакети се разпределят въз основа
на високи академични резултати

и на материалното състояние на
семейството. 70% от студентите на АУБ получават финансова
помощ. Пакетите за финансово
подпомагане са 10 и варират от
10% до 100% отстъпка от таксата за обучение, като се предоставя за 4 години.
Резултат над 1300 от теста SAT
(Math + Critical Reading) осигурява
пълна стипендия в Американския
университет в България за четири
години обучение в бакалавърската
програма. Всеки пети българин,
започнал обучението си в АУБ тази
есен, получи пълна стипендия за
високи академични резултати.
„АУБ се грижи за своите студенти,
дори след завършването им. Стипендията „Анна Чапрашикова” е още
едно доказателство за тази грижа”, казва Екатерина Велкова ‘07. Тя
спечели тази година стипендията
„Анна Чапрашикова” на АУБ, с чиято
помощ ще следва магистърска
програма в престижния Колумбий-

ски университет, САЩ. Фондът за
студентски стипендии „Анна Чапрашикова” подпомага възпитаници
на АУБ, които са приети да продължат образованието си в топ 20
университета в САЩ като Харвард,
Станфорд и Принстън.
Направления – бакалавърска
степен:
Бизнес администрация
Европеистика
Журналистика и масови комуникации
Икономика
Информационни системи
История и цивилизация
Компютърни науки
Математика
Политически науки и международни отношения
И др.
Направления – магистърска
степен:
Executive MBA

Висше образование в чужбина
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САЩ

Troy University
алности и програми като бизнес администрация, театрално
майсторство, международен бизнес, журналистика, музикално образование, спортен мениджмънт и много други. Университетът разполага с четири кампуси, напълно оборудвани
с всичко необходимо както за редовните курсове, така и за
дистанционно обучение. За чуждестранни студенти се предлагат различни видове стипендии, включително и пълни.
Troy University е признат за „Един от най-добрите югозападни университети” („One of the Best in the Southeast”), а през
2008 г. е определен от Института за международно образование (Institute of International Education) за 25-ия най-добър
университет за чуждестранни студенти в САЩ.

T

roy University е
държавен университет, създаден през
1887 г. Разположен е в
Троя, Алабама, САЩ.
Като общообразователно висше учебно
заведение, Troy University предлага богато разнообразие от интересни специ-

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

$ 10 500 на година (12 credit hours)

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

$ 9 000 на година (9 credit hours)

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: Троя, Алабама,
САЩ
Година на основаване: 1887 г.
Брой кампуси: 4
Брой студенти: 30 000
Език на обучение: английски език
Такси за обучение:
$ 9 000 – 10 500 на година
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване – $ 40,
такса за регистрация – $ 50 на
семестър, настаняване и храна
– $7 500 на година, застраховка
– $450 на семестър.
Обща месечна издръжка: около
$ 600 – 800
Изисквания за владеене на език:
TOEFL – min. 500 (paper test),
173 (computer-based test), 61
(Internet-based test)
IELTS min. 5.5.
ACT min. 19
SAT min. 910

Акредитация: Commission on
Colleges of the Southern Association
of Colleges and Schools, Association
of Collegiate Business Schools
and Programs, Commission on
Accreditation of Athletic Training
Education, Council for Accreditation
of Counseling and Related
Educational Programs, Council on
Rehabilitation Education, Council
on Social Work Education, National

Association of Schools of Music,
National Association of Schools of
Public Affairs and Administration,
National Council for the Accreditation
of Teacher Education, National
League for Nursing Accrediting
Commission.
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана), сертификат по английски език, платена такса за кандидатстване,
банкова референция за наличие
на $14 000. Всички кандидати,
които не са от англоговоряща
държава и които нямат посочените сертификати, имат
възможност да се запишат на
специализирани курсове по английски език.
Направления – бакалавърска
степен:
Антропология

Биология, Химия
Приложни компютърни науки
Криминално право
История
Математика
Счетоводство, мениджмънт,
бизнес
Изкуства, Графичен дизайн
Музика, Театър
Журналистика
Психология
Кинезитерапия, Рехабилитация
Сестрински грижи и мн. др.
Направления – магистърска
степен:
Компютърни науки
Биологични науки и околна
среда
Международни отношения
Публична администрация
Управление на човешките
ресурси
Мениджмънт
Психология и мн. др.
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Словения

University of Ljubljana, Faculty of Economics

У

ниверситетът в Любляна (University
of Ljubljana) е най-големият университет в Словения, който се нарежда
сред световните лидери със своето
качество на образование. Неговият
Факултет по Икономика (The Faculty of
Economics) е основан през далечната 1946 г. Със своята активна дейност през изминалите десетилетия, Стопанският факултет се позиционира като национален лидер и международно
призната институция за образование в областта на бизнеса и
икономиката. Към момента в него се обучават над 9 000 сту-

денти, развиват се взаимоотношения с над 400 корпоративни
партньори в различни сфери, както и с около 160 образователни институции. Това е един от първите факултети в Словения,
които предлагат международни програми за бакалаври и магистри по т. нар. „3 + 2 system”. Студентите, които изберат да се
обучават в 3-годишна бакалавърска програма, могат директно
да кандидатстват за 2-годишна магистърска програма.
Факултетът по икономика на Университета в Любляна
има 60-годишна образователна традиция и се нарежда сред
най-уважаваните висши училища в Югоизточна Европа. През
2006 г. университетът получава акредитацията EQUIS, която
е водеща международна система за оценка на качеството на
висши училища по мениджмънт и бизнес администрация.
Основната мисия на Факултета по икономика е до 2013 г. да
бъде международно признат център за студенти, преподаватели, учени, участващи в бизнеса и икономиката в Словения и
Югоизточна Европа. В съответствие със своята мисия и визия,
целта на Университета е да създаде висококачествена учебна
среда със силен международен компонент за своите студенти
и близко сътрудничество с бизнеса. Като водеща институция
в Словения и Югоизточна Европа, Университетът предлага
висококачествени програми на всички нива на образованието (бакалаври, магистри, докторски програми).
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

www.ef.uni-lj.si
Обща информация
Разположение: град Любляна, Словения
Година на основаване: 1919 г.
Брой факултети: 25
Брой студенти: над 67 000 в целия
университет, над 9 500 във Факултета по Икономика
Език на обучение: словенски и английски език
Такси на обучение: за граждани на
страни-членки на ЕС няма такса за
обучение
Допълнително се заплаща: настаняване в студентски общежития €80 - 100 на месец (частни квартири – около € 130 – 300), ксерокс - €
0.05 на копие, храна – около €100 на
месец, транспорт - € 17 на месец.
Месечна издръжка: около €500
Изисквания за владеене на език:
Certificate of advanced English
language skills, или
Certificate of a completed Englishlanguage bachelor’s programme
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Акредитация: European Quality
Improvement System (EQUIS),
European Foundation for Management
Development (EFMD)
Кандидатстване: Необходимо е
следните документи да бъдат изпратени до 15 май (за зимен семестър) и до 15 ноември (за пролетен
семестър): диплома за средно/
висше образование (преведена и
легализирана), формуляр за кандидатстване, академична справка,
копие на паспорта, удостоверение
за гражданство, допълнително за
програмите на английски език сертификат за ниво Аdvanced и мотивационно писмо (1000 – 1500 думи).
Направления – бакалавърска
степен:
Банков и финансов мениджмънт
Пари и финанси
Икономика
Мениджмънт
Международна икономика
Предприемачество

Бизнес информатика
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Маркетинг
Туризъм и др.
Направления – магистърска
степен:
Счетоводство и одит
Бизнес администрация
Бизнес информатика
Бизнес логистика
Икономика
Предприемачество
Банков и финансов мениджмънт
Международен бизнес
Международна икономика
Мениджмънт
Маркетинг
Туризъм
Здравен мениджмънт и икономика
Спортен мениджмънт и др.
Програми на английски език:
Маркетинг (бакалавърска програма)
Международен бизнес (магис-

търска програма)
Бизнес администрация (магистърска програма)
Туристически мениджмънт (магистърска програма - Joint degree)
Double-Degree Master Programme
in Amsterdam, Barcelona, Ljubljana and
Oslo – DDM
Банков и финансов мениджмънт
(магистърска програма - Double
degree)
Пари и финанси (магистърска
програма - Double degree)
Икономика (магистърска програма - Double degree)
Бизнес администрация (магистърска програма - Co-operation with
ICPE)
Бизнес администрация
(Consortium Master in Macedonia)
Информационен мениджмънт (магистърска програма - Double degree)
Публичен сектор и икономика на
околната среда (магистърска програма - Joint Triple)
Икономика и бизнес (докторантска програма)

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Словения

University of Maribor
У

ниверситетът в Марибор е вторият по големина в Словения, който
се нарежда сред водещите академични институции, допринасящи за образователния облик на страната. Институцията предлага бакалавърски, магистърски програми,
както и професионално обучение в областта на науките, изкуствата, правото, бизнеса, техническите науки, медицината,
педагогиката и др. Университетът разполага с 16 факултета,
библиотека, компютърен и спортен център, общежития.
Основната мисия на ВУЗ-а е да осигури равни възможности за обучение на своите студенти, като им дава свобода
на изразяване и развитие на творческата мисъл. Поради тази
причина университетът изпълнява своя ангажимент да предлага висококачествено академично образование, насърчавайки студентската
мобилност и активност, участието в
международни асоциации, мрежи и
проекти, и в същото
време - запазвайки
националната идентичност и културното
наследство.
University of Maribor
мотивира партньор-

ства с бизнеса, правителствени и неправителствени организации, както и с редица други институции в обществото, с цел
обогатяване на университетските преподаватели и развитие
на научните изследвания. Целта е институцията да успее да
подготви образовани и ангажирани граждани с демократични ценности и гражданска отговорност.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

www.uni-mb.si
Обща информация
Разположение: град Марибор, Словения
Година на основаване: 1975 г.
Брой факултети: 16
Брой студенти: 24 600
Език на обучение: словенски и английски език
Такси на обучение: за граждани на
страни-членки на ЕС няма такса за
обучение
Допълнително се заплаща: настаняване - €150 - 200 на месец, храна
– около €200 на месец, застраховка
- € 110 на месец (ако се прави в Словения), транспорт - € 14.2 на месец.
Месечна издръжка: около € 500 600
Изисквания за владеене на език:
	Advanced English language skills,
или
	Slovenian language certificate
Акредитация: Quality Assessment
Commission of Slovenia

Кандидатстване: копие от акт
за раждане или документ за националност или копие на паспорт
(преведен на словенски); диплома за
средно образование с всички приложения (преведена и легализирана);
попълнени формуляри за кандидатстване; сертификат за езиково
ниво по словенски език.
Направления – бакалавърска
степен:
Сестрински грижи
Биоинформатика
Мениджмънт в здравеопазването и социалните грижи
Право (бизнес, трудово, гражданско)
Сигурност и полицейски дейности
Наказателно правосъдие и сигурност
Биологично земеделие, Агрономство
Агробизнес за управление и развитие на селските райони
Биосистемен инженеринг

Организация и управление на
информационни системи
Машиностроене
Проектиране и текстилни материали
Информатика и информационни
технологии
Електротехника
Информатика и телекомуникации
Индустриално инженерство –
електротехника
Роботика
Строителство - академична
програма, Архитектура
Педагогика
Спортен треньор
Изкуство (Музика и Art)
Физика, Биология, География,
История
Психология, Социология
Медицина
Логистични системи (икономика, инженеринг)
Филология и лингвистика (Словенска, Английска, Германска, Унгарска) и др.

Направления – магистърска
степен:
Наказателно правосъдие и сигурност
Бизнес и икономика
Организация и управление на
човешките ресурси
Организация и управление на
информационните системи
Проектиране и текстилни материали
Машиностроене
Текстилен дизайн технологии
Компютърни науки и информационни системи
Телекомуникации
Индустриално инженерство –
електротехника
Строителство - академична
програма, Архитектура
Предучилищна педагогика
Екология, Биология, География
Медицина
Логистика
История, Социология
Филология и лингвистика (Словенска, Английска, Германска, Унгарска) и др.
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Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Словения

University of Nova Gorica
инициативи за развитие на
предприемаческа среда.
Съзнавайки също така необходимостта от стабилни
и предвидими финансови
ресурси за изпълнение на
своите цели, Университетът на Нова Горица създава фондация (Edvard Rusjan
Foundation), с чиято помощ се гарантира високо
качество и устойчиво развитие на дейността. Освен
това учебното заведение
си партнира с много международни институции от

У

ниверситетът от Нова Горица е държавно висше учебно заведение, което
предлага бакалавърски, магистърски, докторски програми и провежда специфични
научни изследвания чрез своите седем
училища. Университетът разполага с пет
лаборатории, три центъра, институт за културни изследвания, богата библиотека, която е отворена за всички учащи и
желаещи. Това е четвъртият по големина университет на Словения.
Важната връзка между местната икономика и висше образование се осъществява чрез изградения технологичен парк
(Primorska Technology Park), който интегрира технологичноиновативните компании и улеснява трансфера на знания и

цял свят, с цел насърчаване на мултидисциплинарни научни изследвания и програми,
насочени към изграждане на партньорства
между индустрията и
академичните среди.

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

www.ung.si
Обща информация
Разположение: град Нова Горица,
Словения
Година на основаване: 1995 г.
Брой факултети: 6
Брой студенти: над 800
Език на обучение: словенски и
английски език
Такси на обучение: за граждани
на страни-членки на ЕС няма
такса за обучение

Допълнително се заплаща:
такса за регистрация (студентска карта и административна
такса) - € 24, общежитие и храна - €155 - 255 на месец.
Месечна издръжка: около € 500
Изисквания за владеене на език:
Knowledge of English or
Slovenian

Акредитация: European University
Association (EUA), Съвет за висше образование в Словения.
Кандидатстване: необходимо е следните документи да
бъдат изпратени до 5 август
- формуляр по образец на университета, диплома за средно /
висше образование (преведена и
легализирана на словенски език),
академична справка.
Направления – бакалавърска
степен:
Екология и околна среда
Физика (инженеринг, експериментална)
Дигитални изкуства и практики
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Инженеринг и мениджмънт
Индустриален мениджмънт и
Икономика
Словенски науки
История на културата и др.
Направления – магистърска
степен:
Физика (експериментална)
Инженеринг и мениджмънт
Международни отношения
Лингвистика
Културология
Икономика и техники за опазване на околната среда
Екология
Молекулярна генетика и биотехнологии и др.

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Унгария

Corvinius university of Budapest
родно признание като институция, която предлага обучение
по икономика, бизнес, управление, публична администрация и други социални науки. През септември 2003г. процесът на интеграция продължава чрез присъединяването на
University of Horticulture със своите три факултета. Целта е
да се създаде синергичен резултат. Отново във връзка с интеграцията на унгарското образование през 2004 г. името на
университета става Corvinus
University of Budapest, което
рефлектира на хуманитарна
институция, която предлага
обучение по десетки програми от социални до природни науки.
В следствие на всички
тези промени през послед-

И

сторията на университета датира
от 1920г. когато е основан неговия
предшественик - Faculty of Economics към
Royal Hungarian University of Sciences. От
тогава до днес висшето учебно заведение
преминава през няколко промени, които
са свързани с развитието на самата държава.
В началото на 90-те години на миналия век в Унгария се
осъществяват социални и икономически промени, в следствие на които се сменя името на университета на Budapest
University of Economic Sciences. През 1999г. унгарският парламент взима решение, свързано с интеграцията на националното висше образование. Целта е Budapest University of
Economic Sciences да бъде конкурентоспособен в световен
план. Така се създава Budapest University of Economic Sciences
and Public Administration, чиято структура обхваща 4 факултета и 54 департамента.
В началото на ХХІ век университетът получава междуна-

ните десетилетия, към момента Corvinus University of
Budapest е световно признат
университет. Доказателства
за неговото международно
признание и световна репутация са спечелените международни награди. Сред тях е
оповестяването на програмата MSc in Business Administration
на 25-то място в TOP 35 за цяла Европа, за всички програми от
направлението Master in Management programs.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€2900 / семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€1650 / семестър

MBA – ПРОГРАМИ

€1650 / семестър

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: гр. Будапеща,
Унгария
Година на основаване: 1920
Брой студенти: 18 030
Брой факултети: 7
Кандидатстване: попълнена
молба по образец на университета; диплома за завършено
образование и преводът й на
английски език

семестър; такса за кандидатстване – 60 €
Месечна издръжка: около 650 €
на месец
Медицинска застраховка: около 100 € на месец

Допълнително се заплаща:
общежитие – между 300 – 400
€ на месец; разходи, свързани с
учебния процес – около 250 € на

Акредитация: Университетът
е акредитиран от всички унгарски институции, както и от
EPAS, EFMD
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Изисквания за владеене на
език:
	TOEFL – iBT - 61
	IELTS – 5.0

Специалности – бакалавърска степен:
	Бизнес и мениджмънт
Международен бизнес
Социология и др.
Направления – магистърска
степен:
Бизнес администрация
Бизнес информационни системи
Градинарство
Международна икономика и
бизнес
Международни отношения и
др.

Направления – докторска
степен:
Ландшафтна архитектура
	Мениджмънт и Бизнес администрация
Наука за храните
Озеленяване
Социология и др.

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Франция

University of Perpignan
U

niversity of Perpignan е създаден през далечния ХІV век.
Той е основан през 1349 г. от Peter
IV. Първоначално в него се изучават гражданско право, наказателно право и изкуства. През 1381 г. Йоан I Арагонски, син
на Петър IV, дава разрешение на градските власти да изградят университета в близост до кралския замък, като получава
дарение площ от 20 хекрата, на която и до сега се разполагат
кампусите на University of Perpignan.
Днес университетът предлага далеч по-богат избор от
специалности, като физика, химия, икономика, мениджмънт и редица други. Освен че е известен с голямото си
разнообразие от програми, университетът се гордее и с
това, че е един от признатите европейски центрове за висше образование. University of Perpignan развива активна
международна дейност. Несъмнено, голямо предимство са

партньорските му отношения с редица организации и университети от цял свят. На територията му се разполагат 18
лаборатории и няколко изследователски центъра, в които
се провеждат редица изследвания от световно значение.
Пример за това е създаденият през 2005г. център за проучване и развитие на възобновяемите енергийни източници

и тяхното ефективно използване в градски условия. Този
проект е разработван съвместно с няколко световни
агенции и е от голямо значение за развитието на приложните научни изследвания
в световен мащаб. Организациите, с които си партнира са CNRS, IRD, INRA, IFREMER, CEA.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 300 на семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€ 450 на семестър

www.univ-perp.fr
Обща информация
Разположение: гр. Перпинян,
Франция
Година на основаване: 1349 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: над 10 000
Език на обучение: френски език
Такси на обучение: €300 - 450 на
семестър
Допълнително се заплаща: настаняване – € 180 – 250, медицинско осигуряване - € 198 на месец.
Месечна издръжка: около €500

Изисквания за владеене на език:
• Level B2
• DELF
• DALF
Акредитация: Ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, France
Кандидатстване: диплома за
завършено средно или висше
образование, есе, попълнени формуляри, тест, сертификат за
владеене на език.

Направления – бакалавърска
степен:
Право
Икономика
Бизнес администрация
Международно хотелиерство
Френски език - общ
Френски език - академичен
Вино, туризъм и култура
Гастрономия и култура
Съвременна френска литература
Мениджмънт и др.

Направления – магистърска
степен:
Изкуства
Литература
Лингвистика
История
Философия
Строителство
Археология
Право и др.
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Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Холандия

University College Utrecht
U

niversity College Utrecht (UCU)
е част от Utrecht University,
който е един от най-старите университети в страната и един от
най-големите в Европа. Той е оценен като най-добрият университет в Холандия, 6-ти по ранг на
европейския континент и сред първите 50 най-добри университети в света (Academic Ranking of World Universities). University
College Utrecht (UCU) представлява една от трите междуфакултетни институции в структурата на Утрехския университет, към
който е необходимо желаещите да кандидатстват самостоятелно, с отделни документи. UCU разполага със собствена база, която включва и общежития в четвъртия по големина град в Холандия - Утрехт. Базата на колежа има историческо значение за
града, тъй като тя се намира в най-старинния район (Kromhout
Kazerne). UCU предлага само бакалавърски програми, но стуВие живеете на територията на колежа по време на тригодишната програма. Студентите са от различни националности и
живеят заедно, което предоставя уникални възможности да
наблюдават различни култури и да се учат един от друг. Студентите са насърчавани да участват в широка гама от корпус организации, специални комитети и конкурси.

дентите имат възможността да продължат своето образование
директно в Утрехския университет. Студентите от UCU са студенти и на университета в Утрехт (Utrecht University), поради
което имат достъп до всички видове услуги, като например
ползване на библиотека и др.
Обучението в UCU има интердисциплинарен характер, тъй
като програмите нямат определена структура, а студентите
сами избират своя учебен план. Всяка тригодишна бакалавърска програма обхваща 6 семестъра или най-малко 24 курсове
(180 ECTS). През първата година студентите могат да избират
общи курсове в областта на социални, хуманитарни и природоестествени науки, наред с чуждоезикова подготовка. През втората и третата година те специализират в определена област.
Училищният живот е съществена част от философията на
University College Utrecht. Поради тази причина, като студент,

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 1672

www.uu.nl
Обща информация
Разположение: Утрехт, Холандия
Година на основаване: 1997 г.
Брой факултети: 4
Брой студенти: 750
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: € 1672 на година
Допълнително се заплаща: такса за
кандидатстване – € 50, International
Profile fee – € 950, настаняване и
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храна – около € 7 895 на година,
такса за студентска асоциация –
€ 60 на година.
Обща месечна издръжка:
около € 700

TOEFL - 92 (internet based), 237
(computer-based total)
Акредитация: QANU, American Higher
Learning Commission.

Изисквания за владеене на език:
CAE – B
CPE – C
IELTS мин. 7.0

Кандидатстване: формуляр по образец на университета, диплома за
завършено образование (преведена
и легализирана), сертификат по
английски език, копие на валиден

паспорт, платена такса за кандидатстване, мотивационно писмо, 1
препоръка.
Направления – бакалавърска
степен:
Major in Humanities (Bachelor of Arts)
Major in Social Science (Bachelor of
Arts)
Major in Science (Bachelor of
Science)

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Холандия

University Twente
С

ъздаден през 1961 г. като
техническо висше учебно заведение, University of
Twente придобива статут на
университет и към момента
се смята за трети по големина в Холандия.
Университетът предлага широк спектър от образователни
квалификации – бакалавърска, магистърска, докторска степен, както и различни програми за следдипломна квалификация. Всички специалности са организирани в петте факултета:
Мениджмънт и управление, Поведенчески науки, Инженерни
науки, Електроинженерство, Математика и информатика, Наука и технологии. От януари 2010 г. International institute for
Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) е интегриран във висшето учебно заведение като самостоятелен факултет.
Университетът предлага
възможност за стаж в над
700 студентски компании и
асоциации. Разполага със
спортни площадки и съоръжения, медицински център,
студентски съвет, хотел,
библиотеки и много други
департаменти, в полза на
студентите. Организацията
и сплотеността между хората в University of Twente кара
всеки присъединил се да се
почувства като част от една
голяма общност.

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 1 672 на година

Магистърска степен

€ 1 672 на година

Биомедицинско инженерство
Строителство
Електротехника
Промишлен дизайн
Психология
Инженерна химия
Индустриално инженерство
Компютърни науки
Приложна физика
Приложна математика
Машиностроене и др.

Изграждане и управление на
сгради и съоръжения
Електротехника
Индустриално инженерство и
мениджмънт
Индустриално инженерство и
Дизайн
Машиностроене
Нанотехнологии
Психология
Публична администрация
Телематика и др.

www.utwente.nl
Обща информация
Разположение: Еншеде, Холандия
Година на основаване: 1961 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 8 800
Език на обучение: холандски и
английски език
Такси за обучение:
€ 1 672 на година
Допълнително се заплаща: настаняване – около € 350 на месец,
храна – около € 350 на месец.
Обща месечна издръжка:
€ 700 – 900
Изисквания за владеене на език:
IELTS мин. 6.5
TOEFL - 90 (computer-based total)
Dutch language examination
„NT2, programma 2”

Акредитация: NVAO; Institutional
Accreditation or Recognition
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана на
английски, немски или холандски
език), сертификат по английски
език, копие на паспорта, мотивационно писмо.
Направления – бакалавърска
степен:
Фирмена дейност
Бизнес/бизнес администрация
Администрация/ Европейски
изследвания

Направления – магистърска
степен на английски език:
Приложна математика
Приложна физика
Биомедицинско инженерство
Бизнес администрация
Инженерна химия
Компютърни науки
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Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Холандия

VU University Amsterdam

К

ачеството на холандското висше образование поставя Холандия сред найдобрите в света. Според световните класации (the THES QS World University Rankings)
няма друга държава в света, която да се
похвали с факта, че повече от половината
от всички университети са класирани в ТОП 200. VU University
Amsterdam се нарежда на 155-та позиция. Холандия не притежава система за класиране на университетите (a ranking
system for universities), за разлика от много други държави.
Въпреки това редица проучвания показват, че VU University
Amsterdam е един от най-добрите университети в страната.
VU University Amsterdam е един от водещите европейски
университети, създаден през 1880 г. от държавника-теолог
Abraham Kuyper като първият независим холандски ВУЗ, съществуващ без намеса от страна на държавата и църквата.
Към момента дванадесетте факултети споделят един корпус и
покриват широк спектър програми в областта на икономика-

та, изкуствата, науките и медицината. VU University Amsterdam
винаги насърчава своите студенти да погледнат отвъд границите на собствените си възможности. Поради тази причина
университетът е международно ориентиран, предлагайки
мултидисциплинарни програми, които са основани на постоянни изследвания.
Обучението в университета е структурирано на бакалавърска и магистърска система. Студентите записват едногодишна или двугодишна магистърска програма след завършване на бакалавърска програма, която обикновено е с
продължителност три години. След дипломирането си като
магистър, някои студенти избират да продължат своето развитие в докторски степени. Най-общо, стилът на обучение и
преподаване поставя в центъра студентите, които биват стимулирани да развиват своя собствена индивидуалност и позиция чрез независимо творческо мислене. Във VU University
Amsterdam всичко това означава, че обучението се провежда
в малки групи, в които интерактивността е правило, отколкото изключение. Студентите са винаги „добре дошли” да се
усъмнят в думите на своя професор, разбира се, ако могат да
докажат своята гледна точка.
На всички студенти се предоставя голям избор от техника,
апаратура, съоръжения. Учащите имат достъп до обширна
библиотека, безжична мрежа на територията на целия университет, както и множество компютърни зали, читални и др.,
които са на пълно разположение на студентите. Спортният
център на университета предлага най-малко 35 различни
спорта, а Griffioen – културният център организира различни
курсове по изкуства и културни дейности.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 1 620 – 1 896 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€ 1 620 на година

MBA – ПРОГРАМИ

€ 1 672

www.vu.nl
Обща информация
Разположение: гр. Амстердам,
Холандия
Година на основаване: 1880 г.
Брой факултети: 12
Брой студенти: над 23 000
Език на обучение: холандски и английски език
Такси на обучение: € 1 620 – 1 896
на година
Допълнително се заплаща: депозит за настаняване - €450 – 500,
застраховка – €40, учебници – €50,
храна – €350, обществен транспорт – €50, други разходи – €60.
Месечна издръжка:
около € 800 – 1 000.
Как се кандидатства: диплома за
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средно образование, мотивационно
есе, автобиография, препоръки от
преподаватели, застраховка, удостоверение за владеене на език.
Изисквания за владеене на език:
IELTS - 6.5
TOEFL 580 / 237 / 92 – 93
Cambridge Certificate of Proficiency
in English (CPE) score: A, B or C;
Cambridge Certificate of Advanced
English (CAE) score: A, B or C
Акредитация: Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie
Направления – бакалавърска
степен:
Медицина

Стоматология
Право
Финанси
Изкуства
Дизайн
Международна бизнес администрация
Международни отношения
Маркетинг и човешки ресурси
Масмедии и комуникации и др.
Направления – магистърска
степен:
Медицина
Стоматология
Право
Журналистика
Публична администрация

Финанси
Маркетинг и човешки ресурси
Медия и комуникации
Археология
Молекулярна биология и др.
Направления – MBA програми:
Информатика и логистика
Счетоводство и контрол
Информационни технологии
Околна среда и управление на
ресурсите
Бизнес администрация
Икономика
Маркетинг
Медии, Връзки с обществеността
Финанси и др.

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Хърватия

Agency for Science and Higher Education, Croatia
зование: http://www.azvo.hr/preglednik.
Централният орган, който осигурява качествено висше
образование в страната, е Агенцията за наука и висше образование (Agency for Science and Higher Education – ASHE). Тя
извършва различни видове
външни оценки на хърватските научни висши образователни институции и техните програми, като наред с
това признава придобитите
в чужбина образователни
степени и събира данни за
хърватската система за наука и висше образование
(Croatian systems of science
and higher education).

Х

ърватия се присъединява към Болонския процес през
2001г. и от тогава висшето образование е в процес на реформи и непрекъснати промени, насочени към усъвършенстване, с цел повишаване на международната конкурентоспособност и пълноценно участие в европейското висше обра-

През 2010 г. Агенцията за наука и висше образование
(Agency for Science and Higher Education – ASHE) формира централен офис за кандидатстване (Central Applications Office),
който използва централизирана информационна система за
кандидатстване във висшите учебни заведения и техните програми. Повече информация можете да намерите на сайта на
ASHE: http://www.azvo.hr. Повече информация за процеса на
кандидатстване можете да намерите тук: http://www.studij.hr/.

http://www.azvo.hr/preglednik

зование. Всички програми в Република Хърватия са напълно
синхронизирани и изградени в три степени – бакалавърски,
магистърски и следдипломни програми и квалификации
чрез ECTS система. В страната има 10 университета, които
предлагат академични и професионални програми, както и
45 висши учебни заведения, които предлагат професионално обучение. Можете да намерите подробен списък с всички
програми на страницата на Агенцията за наука и висше обра-

azvo
http://www.azvo.hr

UNIOS
http://www.unios.hr

UNIRI
http://www.uniri.hr

UNIZG
http://www.unizg.hr

UNIDU
http://www.unidu.hr

UNIST
http://www.unist.hr

UNIZD
http://www.unizd.hr

UNIOS
http://www.unipu.hr

UNIRI
http://www.studij.hr
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Езикови курсове
и летни ваканции
на английски език
в Малта
Нашето парти е само за отличници!

РОДИНА® – България
гр. София, ул. Ген. Гурко № 74, ет. 1
гр. Варна ул. Любен Каравелов № 6 (до Винса)
Тел. +359 2 9888 604; GSM +359 884 122 160
0700 1 84 48 (телефон на потребителя)
www.rodina-bg.com, rodina.bg@gmail.com

Висше образование в чужбина
Бакалавърски, магистърски и докторски програми

Чехия

Tomas Bata University in Zlin
Photos: Ivan Nemec

тетски град, а TBU започва да
Photos: Ivan Nemec
предлага висше образование
в редица специализирани области. Към момента университетът разполага с шест департамента: технически факултет,
мениджмънт и икономика,
мултимедийни комуникации,
приложна информатика, хуманитарни науки и логистика
и управление на кризи. Всички тези структури предлагат
обучение по 83 програми. TBU
разполага с богата библиотека, конгресни зали, общежития,
както и всички условия за условия за получаването на качествено европейско образование.

T

omas Bata University in Zlín (TBU) е създаден като автономен университет в началото на новото хилядолетие.
Негов предшественик е Faculty of Technology, основан през
далечната 1969г. към University
of Technology в Бърно. Проектът
за създаване на новия университет започва през 90 -те години,
когато се създават Факултетът
по мениджмънт и икономика и
Институтът за реклама и маркетингови комуникации. През
2000г. президентът Вацлав Хавел
издава държавен акт за създаването на Томас Бата университет в
Photos: Ivan Nemec
Злин (TBU). Злин става универси-

Photos: Ivan Nemec

ПРОГРАМИ
Бакалавърска степен
Магистърска степен
Докторска степен

Photos: Ivan Nemec

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
€ 2000 на година
CZK 50 000 – 60 000* на година
(EUR 1 = CZK 24)
€ 2000 на година
CZK 60 000* на година
€ 1 500 – 2 000 на година

*Зависи от факултета

www.utb.cz
Обща информация
Разположение: гр. Злин, Югоизточна Чехия
Година на основаване: 01.01.2001 г.
Брой факултети: 6
Брой студенти: 13 000
Език на обучение: английски и
чешки език
Такси за обучение: около € 2 000
на година
Допълнително се заплаща: такса за кандидатстване – около €
40, настаняване – около € 200 на
месец, медицинска застраховка € 200 на година.
Обща месечна издръжка: около
€400 – 500

Изисквания за владеене на език
(min. B2 level):
TOEFL Paper min. 513 / 677
TOEFL CBT min. 183 / 300
TOEFL IBT min. 65 / 120
IELTS min. 5.5 / 9
VEC Online Score min. 66 / 100
Акредитация: Accreditation
Committee of the Czech Republic
Government
Кандидатстване: формуляр по
образец на всеки факултет към
университета, диплома за завършено образование (преведена
и легализирана на чешки или англ.
език), сертификат по английски

език, копие на валиден паспорт,
платена такса за кандидатстване, автобиография.
Направления – бакалавърска
степен (англ. език):
Химия и Технология на материалите (3 години)
Икономика и мениджмънт (3
години)
Инженеринг и информатика (3
години)
Филология (3 години)
Направления – магистърска
степен (англ. език):
Химия и Технология на мате-

риалите (2 години)
Икономика и мениджмънт (2
години)
Инженеринг и информатика (2
години)
Направления – докторска
степен (англ. език):
Химия и Технология на материалите (4 години)
Икономика и администрация
(3 години)
Икономика и мениджмънт (4
години)
Инженеринг и информатика (4
години)
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Чехия

University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences
Brno, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

У

ниверситетът на ветеринарни и
фармацевтични науки Бърно заема уникална позиция в системата на
висшето образование, научните изследвания, специализираните академични начинания.
Качеството на обучение нарежда
университета сред водещите европейски ветеринарни учебни заведения с положителна международна оценка, поради
което е включен в списъка на престижните европейски университети в тази сфера. Интересен факт е, че това е най-старият университет в бивша Чехословакия.
В структурата на университета има три основни факултета, разделени според научните направления: Факултет за
ветеринарна медицина, Факултет по ветеринарна хигиена
и екология и Факултет по
фармация. Към факултета по
ветеринарна хигиена и екология има 8 департамента,
които предлагат 3-годишни
бакалавърски, 2-годишни магистърски и 4-годишни докторантски програми.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 6 700 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН (на англ. език)

CZK 220 000 на година (EUR 1 = CZK 24)

Докторска степен (на англ. език)

CZK 130 000 на година (EUR 1 = CZK 24)

http://fvhe.vfu.cz
Обща информация
Разположение: Бърно,
Югоизточна Чехия
Година на основаване: 1918 г.
Брой факултети: 3
Брой студенти: около 3 000
Език на обучение: английски и
чешки език
Такси за обучение:
€ 6 700 – 9 000 на година
Допълнително се заплаща: настаняване – около € 170 на месец.
Обща месечна издръжка:
около €100 - 200
Изисквания за владеене на език:
Няма изисквания за владеене
на език, тъй като има входящи
тестове по биология и химия
Акредитация: Accreditation
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Commission of the Ministry of
Education - Czech Republic,
European Association for
Establishments of Veterinary
Education (EAEVE) и др.
Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома за завършено образование (преведена и легализирана),
автобиография, медицинско
свидетелство, копие на акт за
раждане, 2 снимки (паспортен
размер), взети входящи тестове по биология и химия на място.
Направления – бакалавърска
степен:
Хигиена на храненето

Технологии и екология
Хранително-вкусовата промишленост
Биохимия, химия и биофизика
Фармация
Токсикология и ветеринарна
медицина
Ветеринарна хигиена и екология
Ветеринарна медицина и др.
Направления – магистърска
степен:
Хигиена на храненето
Технологии и екология
Биохимия, химия и биофизика
Токсикология и ветеринарна
медицина
Хранително-вкусовата про-

мишленост
Фармация
Ветеринарна хигиена и екология
Ветеринарна медицина и др.
Направления – докторска
степен:
Хигиена на храненето
Технологии и екология
Биохимия, химия и биофизика
Токсикология и ветеринарна
медицина
Хранително-вкусовата промишленост
Фармация
Ветеринарна хигиена и екология
Ветеринарна медицина и др.
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Швейцария

IMI University Centre – Luzern, Switzerland
IMI

University Centre или
International
Hotel
Management Institute Switzerland
(IMI) е швейцарски частен университет с три кампуси, разположени в Люцерн, който е
специализиран в областта на туризма, хотелиерството, управлението на събития и кулинарните науки. Университетът
предлага бакалавърски и магистърски програми, които варират от Certificate до МВА програми. Всяка година IMI University
Centre посреща студенти от над 50 националности, които се
обучават изцяло на английски език. Партньор за развитие-

Certificate

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАСТАНЯВАНЕ
(All-inclusive fees*)
CHF 25 750 на година

ПРОГРАМИ
Diploma

CHF 25 750 на година

Higher Diploma

CHF 25 750 на година

BA Degree with Honours
Магистърска степен
(Postgraduate Diploma)
MBA

CHF 28 050 на година
CHF 25 600 на година
CHF 24 200 - 27 200 на година

*Включват такса за обучение, настаняване в стандартна двойна стая,
пълен пансион (3 хранения на ден, 7 дни в седмицата)

www.imi-luzern.com
Обща информация
Разположение: Kastanienbaum Люцерн, Швейцария
Година на основаване: 1991 г.
Брой студенти: около 500 на
година
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CHF 25 750
- 28 050 на година (1.00 CHF =
0.77 EUR)
Допълнително се заплаща: такса за регистрация - CHF 2 800 на
семестър (включва регистрация
на документи, Разрешение за
пребиваване (Residence permit),
здравна застраховка и застраховка злополука, учебници и учебни материали, униформи, данъци,
свободен достъп до интернет,
студентка карта, използване на
библиотека, фитнес зала и др.).
Изисквания за владеене на език:
Certificate, Diploma Programmes,
BA Degree:
TOEFL 500 (paper-based), 173
(computer-based)

то на бакалавърските програми е
Manchester Metropolitan University
(MMU) от Великобритания, който
вече 16 години одобрява тази степен. По този начин студентите имат
възможност да получат два сертификата: швейцарска диплома от IMI
и британска диплома от MMU.

www.imi.edus.bg
IELTS 5.0 or equivalent
Postgraduate Diploma, MBA:
TOEFL 525 (paper-based), 196
(computer-based)
5.5 IELTS or equivalent
Акредитация: Federation of
Swiss Private Schools, Manchester
Metropolitan University, UK’s Quality
Assurance Agency for Higher
Education (QAA), BAC accreditation,
EDUQUA, ATLAS, PATA, SQS, ISO
9001:2000.
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана), сертификат по английски език.
Всички кандидати, които нямат
посочените сертификати, имат
възможност да се запишат на
4-седмични интензивни курсове по английски език (Intensive
English Certificate).

Certificate, Diploma
Programmes, бакалавърска
степен (validated by MMU):
IMI Certificate in International
Hotel and Tourism Management
Dual IMI Diploma in International
Hotel and Tourism Management &
MMU Certificate HE in Hotel and
Tourism Management Awards
Dual IMI Higher Diplomas &
MMU Diploma HE Awards in:
– International Hotel Management
– International Tourism
Management
– International Hotel & Tourism
Management
– International Hotel & Events
Management
– International Tourism & Events
Management
Dual IMI Higher Diploma in
European Culinary Management
& MMU Diploma HE in European
Culinary Management Awards
Dual Bachelor of Arts Degree
with Honours of the Manchester
Metropolitan University & IMI

University Centre in:
– International Hotel Management
– International Tourism
Management
– International Hotel and Tourism
Management
– International Hotel and Events
Management
– International Tourism and Events
Management
– European Culinary Management
Направления – магистърска
степен:
MBA: Master of Business
Administration in International
Hospitality Management
International Hospitality
Management (Postgraduate
Diploma)
Други курсове:
Foundation in English Studies
Course (FESC)
University English Preparatory
Course (UEPC)
Intensive English Certificate (IEC)
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Hotel and Tourism Management Institute
Switzerland
ят с дейностите в един хотел и неговото управление, тъй като
те учат и се обучават в реална обстановка.
За да стимулира своите студенти да се развиват в различни
аспекти на хотелската и туристическата дейност, институтът
разполага с четири центъра: School of International Hotel and
Tourism Management, International Hospitality Research Centre,
International Centre for Events Management Training, Centre for
Culinary Management. Във всеки един от тях учебният процес
има за цел да подготви студентите за мениджърски позиции в туристическата индустрия.

H

TMi Hotel and Tourism Management
Institutue е частен университет, който предлага в швейцарски стил Certificate, Diploma,
Higher Diploma и Postgraduate Diploma courses,
в един от най-красивите курорти в страната.
Всички програми се развиват в базите
на два традиционни хотели,
които предлагат настаняване, обучение и практика на
учащите. Студентите имат
възможността да се запозна-

HTMi е подкрепен от
световна мрежа от международни хотели и туристически компании.
Всеки семестър тези
партньори
посещават
института, за да набират
качествени нови попълнения сред своя състав.
ПРОГРАМИ
Certificate, Diploma, Higher
Diploma, Dipl. in Training
Bachelor degree

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

CHF 18 500 – 19 500 на семестър

Postgraduate Diploma

CHF 18 000 – 19 000 на семестър

MBA

CHF 22 000 на семестър

CHF 16 – 17 000 на семестър

www.htmi.ch
Обща информация
Разположение: Soerenberg, Кантон Люцерн, Швейцария
Година на основаване:
Брой центрове: 4
Брой студенти:
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CHF 16 – 22
000 на семестър (1.00 CHF =
0.77 EUR)

500, IELTS 5,5
MBA: TOEFL 550 (paper-based),
IELTS 6.0
Акредитация: Swiss Education
Quality Accreditation, EDUQUA;
BAC; Institute of Hospitality.

and Tourism Management
Swiss Higher Diploma in
International Hotel and Tourism
Management
Higher Diploma in International

Hotel and Tourism Management
Bachelor degree in International
Hotel and Tourism Management
Bachelor of Art degree in Hotel
and Events Management

Допълнително се заплаща:
храна (20 седмици) – CHF 2 000,
настаняване (20 седмици) – CHF
2 000, студентски депозит (20
седмици) – CHF 3 000.

Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома за завършено образование (преведена и легализирана),
5 снимки паспортен размер,
професионален опит (за някои
програми), сертификат по английски език.

Направления – магистърска
степен:
Postgraduate Diploma in Hotel
and Tourism Management & MBA
(awarded by Queen Margaret
University)
Postgraduate Diploma in Events
Management & MBA
Postgraduate Diploma in Culinary
Management & MBA

Изисквания за владеене на език:
Certificate, Diploma
Programmes, BA Degree: TOEFL
450, IELTS 5.0
Postgraduate Diploma: TOEFL

Certificate, Diploma
Programmes, бакалавърска степен (validated by
University of Ulster, UK):
Certificate in International Hotel

Други курсове:
Diploma in training for trainers in
Hotel Management
Management Training
Programme
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„César Ritz” Colleges Switzerland
C

ésar Ritz” Colleges
е един от найкрасивите университети в цяла Швейцария, разположен на територията на два кампуса – в Бувере и
Бриг. Бувере е туристически град, който се намира на няколко минути от френската граница. Базата е заобиколена от 26
000 кв. м. зелени площи и предлага неповторима гледка към
Женевското езеро. Втората база се намира в Бриг, в близост
до италианската граница. Заобиколен от алпийските върхове,
той е в близост до най-предпочитаните зимни курорти.
Целта на „César Ritz” Colleges е съвършенство и в най-дребните детайли, а за разлика от повечето университети, тук водещата идея е, че за да бъде качествено обучението, студентите
трябва да имат както теоретични, така и практически познания. Колежът притежава международен авторитет в съчетаването на академични с практически занимания. Поради тази
причина повече от 80% от учениците започват работа в едни
от най-реномираните хотели в цял свят.
Дипломата на „César Ritz” Colleges е синоним на престиж, качество и отличие. Университетът предлага отлично теоретично обучение,
практически занимания,
чуждоезикова подготовка,
наред с изграждането на
бизнес проницателност и
лидерски умения. Всичко
това се постига с обучение в малки групи и обръщането на индивидуално
внимание към всеки един
студент. Тук можете да намерите сертификационни
програми (diploma), бакалавърски и магистърски
програми, в областта на

международния бизнес, туризма и хотелиерството. Със
своите над 120 служители и
повече от 550 студенти от
цял свят, „Cesar Ritz” Colleges
предлага уникална учебна и
мултикултурна среда за своите студенти. Преподавателите, както и академичната база, допринасят за неповторимата атмосфера в колежа, а благодарение на местоположението си, той предоставя една уникална възможност на своите
студенти - да учат, живеят и усъвършенстват уменията си в
мултикултурна среда, давайки им безценен опит за бъдещата
реализация.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Swiss Higher Diploma

CHF 14 500 на семестър

Бакалавърска степен

CHF 14 500 на семестър

Магистърска степен

CHF 14 900 на семестър

www.ritz.edu
Обща информация
Разположение: Бувере, Бриг,
Швейцария
Година на основаване: 1982 г.
Брой факултети: 2
Брой студенти: около 550
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: CHF 14 500 –
14 900 на семестър (1.00 CHF =
0.7 EUR)
Допълнително се заплаща:
учебници, униформи, медицински
и застраховка срещу злополука CHF 3 000 депозит (изразходват

се около 1000 CHF на семестър)

State University

Изисквания за владеене на език:
TOEFL 500 / 173 / 61
IELTS 5.5
TOEIC 628

Кандидатстване: диплома за
средно / висше образование, сертификат за владеене на английски език, формуляр по образец на
университета

Акредитация: Canton de Valais,
Conseil de la Formation et de la
Recherche Universitaires (CoFRU),
World Tourism Organization
(WTO), EduQua, Swiss Hotel
School Association, Manchester
Metropolitan University, Washington

Направления – сертификационни програми (5 семестъра):
Ресторантьорство и хотелиерство

Направления – бакалавърска
степен (5 семестъра):
Ресторантьорство и хотелиерство
Международен бизнес и управление на хотелиерството и
туризма
Направления – магистърска
степен (4 семестъра):
Международен мениджмънт
по хотелиерство
Международен бизнес по хотелиерство и туризъм
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Средно образование в чужбина

Leysin American School in Switzerland (LAS)

L

eysin American School in Switzerland (LAS)
e бординг училище за гимназиални ученици, което предлага обучение за американска
диплома (US High School Diploma Program),
наред с програмата International Baccalaureate
Diploma. Най-високото ниво е т. нар. IB HL, който курс отговаря на изискванията за кредити в много университети и колежи. Училището се намира в курортното алпийско селище
Leysin, на два часа източно от Женева.
В LAS се обучават ученици от шест континента, млади представители на различни религии и култури от над 60 държави. В
допълнение към качествената подготовка, учениците получават
много други предимства в сравнение с традиционните училища. Бординг училището позволява на своите възпитаници да

развият своите качества, отговорност и способности към живота в една обща среда, подготвяйки се успешно за бъдещето.
Основната задача на LAS е да даде възможност на всеки ученик
максимално да разкрие своите способности и да осъзнае своя
личен потенциал. Обучението се провежда в малки класове, което позволява на преподавателите да отделят на всеки ученик
максимално внимание. Съотношението между преподавателите
и учащите е 1 : 6.
Училището е оборудвано със съвременни научни лаборатории, компютърни зали, има огромна библиотека, художествени
и музикални студия. Спортът в LAS е много важна част от учебния
план. Децата са заети със спортни игри практически всеки ден,
в групови или индивидуални занимания: тенис, кънки, спортно
ходене, алпинизъм, велосипед, голф, конен спорт, баскетбол, волейбол, плуване, футбол, и, разбира се, ски. От януари до март
учениците се занимават със ски и сноуборд два пъти седмично.
Занятията с музика и живопис са също важна съставна част на
ежедневните училищни мероприятия. В училището има и собствен джаз-оркестър, хор, клас по съвременен и класически танц,
театрална и художествена студия. Освен всички тези занятия,
културното и духовното развитие на учащите се стимулира от
редовното посещение на изложби, художествени галерии, фестивали, концерти и спектакли, за което децата специално отиват
в Монтрьо, Лозана или Женева. През цялата учебна година учениците и техните възпитатели възприемат множество образователни и развлекателни пътувания до дестинации по целия свят.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Една учебна година

69 500 CHF

Един семестър

43 000 CHF

Официален представител Бери Груп България – София 1000, ул. Ген. Гурко 74, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: град Лейсин,
Швейцария
Година на основаване: 1960 г.
Брой ученици: 400
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: 69 500 CHF на
година (1.00 CHF = 0.7 EUR)
Допълнително се заплаща: такса за кандидатстване – 200 CHF,
гаранционен депозит – 4 000
CHF, такса „Senior Class, PG / 13th
Grade Surcharge” - 1500 CHF.
Изисквания за владеене на език:
Само при кандидатстване в IB
Diploma Programme се изискват
IELTS, TOEFL или SLEP tests.
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Акредитация: Това е първото
американско училище-пансион,
което получава акредитация от
Асоциацията на колежите и училищата на Централните щати
(Middle States Association – USA)
и от Европейския съвет на международните училища във Великобритания (European Council of
Independent Schools). Училището
е акредитирано от International
Baccalaureate Organization и е член
на Асоциацията на независимите
училища в Швейцария.
Кандидатстване: попълнен формуляр за кандидатстване, платена такса за кандидатстване,
2 препоръки от преподаватели
по Математика и Английски

език, училищна справка за последните три години, есе (около
300 думи), копие на паспорта, 1
сканирана снимка, интервю по
телефона.
Таксите за обучение включват:
Всички училищни програми и
дисциплини и учебни материали
Настаняване и пълен пансион
(7 дни през седмицата)
Застраховка
Медицинска осигуровка (злополука, използването на медицински център)
Швейцарско разрешително
за пребиваване и общински данъци
Джобни пари за ученика (max.
120 CHF / седмица)

Използване на компютърна
мрежа
Еднодневни екскурзии, социални събития, партита, втори
семестър - абитуриентски бал
Използване на спортен център
Карта за ски, обучение на
сноуборд през зимния период
Униформи и входящи такси за
участие в отборни спортове
Училищни екскурзии (отборни
спортни състезания, екипни
пътувания, сезонни културни
екскурзии, при които се включва
транспорт, настаняване, храна
и такси за вход в музеи)
Спално бельо (учениците
трябва да предоставят свои
собствени хавлии)

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Швеция

Blekinge Institute of Technology
B

lekinge Institute of Technology е един от
най-профилираните университети в Швеция, предоставящ уникална комбинация на
своите студенти – качествено образование и
обучение в творческа, модерна среда, стратегически разположен на 3 кампуса на Балтийско море. Основан през 1989 г., университетът бързо се
превръща в едно от най-престижните и иновативни учебни
заведения в страната. През 2006 г. заедно с университетите
Växjö и Калмар се обединява в стратегически съюз – Academy
of the Southeast. По данни от май 2009г., BTH заема 1-во място
в Швеция и 3-то в Европа за инженерно образование в областта устойчиво развитие. Университетът се занимава активно
с развойна дейност в областта на приложните технологии и
устойчивото развитие на индустриалните и обществени науки. Усилията са насочени към иновации в областта на компютърните науки, софтуерното
инженерство, телекомуникациите, обработката и предаването на сигнали и др.
Обучението се провежда
на английски език и е тясно
специализирано в едни от
най-проспериращите
области в момента. Blekinge
Institute of Technology съзнава значимостта на ИТ
индустрията, а също така и влиянието на индустриалното
инженерство, търговията, сектора на услугите, поради което отделя голямо внимание на създаването на действителна
връзка между наученото и неговото приложение в реалния
живот. Институтът работи съвместно със следните компании:
IT clusters NetPort and Telecom City, Ericsson, ABB, Kockums, Saab,
Volvo, UIQ, SonyEricsson, Telenor, Deutsche Telekom (Germany) и
Qualcomm (USA). Това дава възможност на студентите да из-

вършват научни изследвания и практически стажове в едни от
най-големите и проспериращи компании в световен мащаб.
Университетът предлага обучение по бакалавърски, магистърски, аспирантски и обмени програми. Сред студентите
и преподавателите има представители на повече от 15 различни националности, което е предпоставка за създаването
на една силно конкурентна и мотивираща среда. Всяка година в него се обучават повече от 7000 студенти, които имат
възможността да участват в многобройните обменни програми, които институтът предлага. През 2010 г. предстои Blekinge
Institute of Technology да получи акредитацията на EU-ECTS
– европейска система, която улеснява трансферирането на
кредити и студентската мобилност.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

www.bth.se
Обща информация
Разположение: град Карлскрона,
град Карлшам и град Ронеби,
графство Блекиндж, Швеция
Година на основаване: 1989 г.
Брой факултети: 6
Брой студенти: 7 000
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: няма
Допълнително се заплаща: настаняване - € 300 на месец; учебници - €80 на семестър; храна,
хигиена, свободно време, дрехи,
телефон – около €350 на месец;
препоръчително е студентът
да има Visa или Master card, тъй

като процесът по откриване
отнема време (шведските банки
не осребряват чекове).
Месечна издръжка:
около €700 - 750
Изисквания за владеене на език:
• IELTS 6.0
• TOELF 550 / 213
Акредитация: Swedish Ministry of
Education and Research
Кандидатстване: попълнени
формуляри; диплома за средно
образование; копие на оригинала

и копие с превод на английски,
френски или немски език, изрично
заверено от нотариус или от
Министерство на образованието; автобиография; копие от
паспорт.
Направления – бакалавърска
степен:
Бизнес
Маркетинг
Мениджмънт
Международен софтуерен
инженеринг
Аналитични методи при моделирането

Език и комуникация
Информационни технологии и
др.
Направления – магистърска
степен:
Предприемачество и бизнес
Компютърни науки
Информатика
Софтуерни системи
Стратегически мениджмънт
Регионално развитие
Инженерство
Математически моделиране и
др.
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Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Швеция

Örebro University

Ö

rebro University е
сред най-бързо разрастващите се университети в Швеция и заема челно място
непосредствено след старите добре утвърдени университети
в страната.
Университетът предлага над 800 образователни курсове, 60
бакалавърски и 30 магистърски програми, както и докторски
програми в сферата на естествените науки, инженерството,
правото, социалните науки, здравеопазването, медицината,
музиката, спорта и др. Към днешна дата в него се обучават над
16 000 студенти, а академичният и административен персонал надхвърля 1 200 души.
Университетът има 3 кампуса. Централният е разположен
на 10 минути от центъра на град Йоребрo, вторият (Karlskoga)

се намира на около 35 км в посока Осло, а третият (Grythyttan)
е разположен на 70 км северно от Йоребрo. Örebro University е
единственият университет в Швеция, който гарантира настаняване за своите студенти в общежития около университетския
кампус или в апартаменти, които се ползват от няколко студенти съвместно. Учащите могат да използват богата библиотека,
в която да открият актуална литература във всички направления на обучение и научни изследвания. Изключително ефективно е използването на библиотечната заемна мрежа между
всички университети и колежи в страната. С нейна помощ всеки студент има пряк достъп до множество национални и международни бази с публикации от различен тип – електронни
книги, списания, трудове от конференции и др.
Университетът развива активна иноваторска дейност, като
визията му е до 2015 г. да се превърне в европейски университет, базиран на силни научни изследвания и предлагащ съвременно обучение по актуални програми.
Град Йоребрo, с около 130 хиляди души население, е разположен в Централна Швеция и се смята за демографския
център на Швеция, тъй като около 70% от всички шведи живеят в радиус 300 км от него. Многообразието от специалности, както и международните партньорства с организации,
общини, компании правят Örebro University изключително
привлекателен както за местните, така и за чуждестранните
студенти.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Без такси

MBA – ПРОГРАМИ

Без такси

www.oru.se
Обща информация
Разположение: Йоребро (Örebro),
Швеция
Година на основаване: 1963
Брой факултети: 7
Брой студенти: над 16 000
Такси на обучение: няма
Допълнително се заплаща:
административна такса - 107
SEK (EUR 1 = SEK 9.85); задължителна такса за студентския
съюз - 150 SEK; учебници – около
2 500 SEK
Месечна издръжка: около 5000
SEK, в които влиза настаняване
– около 1700 – 2500 SEK
Кандидатстване: попълнени
формуляри по образец, диплома
за завършено средно или висше
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образование, преведена и легализирана
Изисквания за владеене на език:
IELTS
TOEFL
Акредитация: Агенция по висше
образование (Högskoleverket)
Направления – бакалавърска
степен (на шведски език):
Социални науки
Информатика
Компютърна наука и техника
Инженерство - автоматизация, машиностроене, строителство
Икономика
Кулинарно изкуство

Спорт и спортна педагогика
Медии и публична комуникация
Право
Естествени науки – математика, химия, биология
Музика и музикална педагогика
Педагогика
Медицински и социални грижи
Направления – магистърска
степен (на английски език):
Роботика и интелигентни
системи
Биомедицина и методи в медицинската диагностика
Икономика и иконометрия
Глобална журналистика
Здравна и екологична иконо-

мика
Приложна статистика
Електронно правителство
Молекулярна медицинска биология
Спортна психология и медицина

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ

®

Първото българско издание с версия за iPad, iPhone и Android

Обучение и кандидатстване в България
Езикови курсове и ваканции в чужбина
Средно образование в чужбина
Висше образование в чужбина

FANCY IN THE DIGITAL WORLD!
www.b2bmagazine.bg
РОДИНА® – България

гр. София, ул. Ген. Гурко № 74, ет. 1
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• безплатен телефон на потребителя •

www.study-abroad.bg

АВСТРИЯ
БЕЛГИЯ
БЪЛГАРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ГЪРЦИЯ
ДАНИЯ
ИСПАНИЯ
ИТАЛИЯ
КАНАДА
КИПЪР
ЛАТВИЯ
ПОЛША
РУСИЯ
САЩ
СЛОВЕНИЯ
УНГАРИЯ
ФРАНЦИЯ
ХОЛАНДИЯ
ХЪРВАТИЯ
ЧЕХИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ШВЕЦИЯ

Организатор на „Образование без граници“
Бери Груп - България
Адрес: София 1000, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
Тел. 02/ 9888 604
Факс: 02/ 950 25 11
Organization „Education beyond borders“
Bery Group Bulgaria
Address: 74, Gen. Gurko Str, fl. 1, Sofia 1000
Phone: 003592 9888 604
Fax: 003592 950 25 11

www.edu-fair.eu

ОБРАЗОВАНИЕ
В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

