Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Австрия

New Design University
N

ew Design University (NDU) е
първият частен университет
в Долна Австрия (Lower Austria),
която покрива широк спектър от
програми, свързани с дизайна.
Долна Австрия е една от 9 федерални провинции в състава на
Австрия, а местоположението на NDU - Санкт Пьолтен, представлява най-старият административен център в нея.
Основател и собственик на New Design University е Търговската камара на Долна Австрия. Още от своето създаване
университетът започва да работи в тясно сътрудничество с
Kingston University от Лондон, което се поддържа и до днес.
За 5-годишната си история NDU обучава повече от 200 млади и креативни личности, които се възползват от предлаганите дизайнерски програми за степен бакалавър и магистър.
Първоначално предлаганите програми са „Графичен дизайн”

и „Интериорна архитектура” за бакалаври и „Иновации и дизайн” за магистри. Впоследствие програмите се разширяват
съобразно налаганите изисквания за обучение и се създава
Факултет по Технологии (2008 г.).
Целта на частния университет е да работи с национални и
международни компании и университети, както и да се създаде мощен съюз за креативност и развита икономика. По-

ради тази причина предлаганите програми отговарят на
практическите изисквания
от редица професионални
сфери. Най-новата програма
е „Вътрешна архитектура &
3-измерен дизайн”, в която
студентите ще имат възможността да получат мениджърски
умения в специфичната област.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 2 500 на семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€ 3 500 на семестър

www.ndu.ac.at
Обща информация
Разположение: град Санкт Пьолтен, (St. Pölten), Австрия (Lower
Austria)
Година на основаване: 2004 г.
Брой факултети: 2
Брой студенти: 200
Език на обучение: немски език
Такси на обучение:
BA € 2500 на семестър,
МА € 3500 на семестър
Допълнително се заплаща:
общежитие – € 250 на месец,
учебници – около € 80 на семестър, храна – около € 250 на месец, здравна застраховка - €100,
транспорт - € 24 на месец.
Месечна издръжка: около € 300

Изисквания за владеене на език:
Немски или английски език
Лицата, които не говорят
немски, могат да кандидатстват с английски език. В този
случай, техните познания на английски език трябва да бъдат на
достатъчно добро ниво – както
писмено, така и говоримо
Акредитация: Министерство
на образованието, Австрия,
Kingston University in London
Кандидатстване: подават се
документи онлайн. Достатъчно
e, кандидатите да попълнят формуляр за регистрация на началната страница на университета,

след което университетът
се свързва с кандидатите, за
да се изяснят подробностите.
Регистрираните студенти получават подробна информация за
изпитите (портфолио с избрани
художествени произведения).
Необходими документи: автобиография, академични сертификати, идентификация и резюме на
всички професионални дейности
и за документиране на проекти,
включващи художествено-творческа дейност. Приемният изпит
е с презентация. За магистърска
програма се изисква диплома за
завършена бакалавърска степен в
областта на интериорния дизайн
или тясно свързани дисциплини

с най-малко 180 ECTS точки. В
областта на технологиите (Event
Engineering, Design Engineering) се
попълва форма за регистрация и
се изпраща мотивационно писмо.
Направления – бакалавърска
степен:
	Графичен дизайн
Интериорен дизайн
Събитиен инженеринг
Дизайн & Архитектура – технологии и др.
Направления – магистърска
степен:
Вътрешна архитектура &
3-измерен дизайн
Иновации и дизайн и др.
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