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Academy of Professional Higher 
Education, Lillebælt, е създадена в 

началото на 2009 г. след сливането на 
няколко датски колежа - Tietgen Business 
College, SDE College, Kold College и Vejle 
Business College. Този процес дава въз-
можност на Академията да се изгради 

като нова и силна институция с голям потенциал за развитие, 
както по отношение на предлаганите образователни програ-
ми, така и по отношение на осъщественото сътрудничество 
с бизнеса в региона. Нарастването на броя на партньорства-
та с индустрията и с множество изследователски организа-
ции помага за бързото и актуално развитие на предлагано-
то качество на образование, особено на ниво бакалавърска 
степен. Към момента студентите могат да избират от 18 ака-
демични програми (с продължителност 2 - 2 ½ години), 9 
бакалавърски програми (3½ - 4 години) и над 15 професио-
нални програми (diploma degree programmes). Академията 
предлага и професионално образование, както и различни 

практически тренинги.
Университетът разполага с 

много учебни бази в градове-
те Одензе и Вейле, като по този 
начин участва в много местни 
инициативи и дейности. Това 
позволява на студентите да 
присъстват на учебните зани-
мания, а на бизнеса да наема 

бъдещи местни кадри.
Всичко това прави Academy of Professional Higher Education 

най-голямата бизнес академия в Южна Дания, която предлага 
обучение по широка гама от програми (AP Degree Programmes 
и бакалавърски програми).

Academy of Professional Higher Education, 
Lillebælt

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

AP DEGREE PROGRAMME Без такси

БАКАлАвърсКА стеПеН Без такси

ОБщА иНфОрмАция
разположение: град Одензе, Вей-
ле, Дания
Година на основаване: 2009 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: над 6 500
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: за граждани 
на страни-членки на ЕС няма 
такса за обучение

Допълнително се заплаща: апар-
тамент - €280 на месец, месеч-
ни разходи (вода, отопление, ел. 
енергия) – около € 100, учебници 

ти да бъдат изпратени до 1 юли 
(за есенен семестър): диплома 
за средно / висше образование 
(преведена и легализирана), 
сертификат по английски език, 
формуляр по образец на универ-
ситета, академична справка.

НАпрАВлЕНия – ap degree 
prOgramme (АНГлийСКи 
ЕзиК):

 Управление на маркетинга
 Управление на логистика
 Мултимедиен дизайн и Кому-

– €240 – 260 на семестър, храна 
и дрехи – около € 334 на месец, 
транспорт - € 48 на месец.
месечна издръжка: около €500 
- 790

изисквания за владеене на език:
• TOEFL 550 / 213
• IELTS 6,0

Акредитация: Ministry of 
Education, Denmark

Кандидатстване:
Необходимо е следните докумен-

никации
 IT - Електроника и техноло-

гии
 Производствени технологии

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН (АНГлийСКи ЕзиК):

 Технология и управление на 
строителството, Архитектура
 Web развитие
 Международен маркетинг и 

управление на продажбите
 Продуктово развитие и тех-

нологична интеграция

Висше образование в чужбина
Бакалавърски програми

Дания
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