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ОБщА иНфОрмАция
разположение: гр. Лариса, Тесалия, 
Гърция
Година на основаване: 1983 г.
Брой студенти: 18 000
Език на обучение: гръцки език за бака-
лавърски програми, гръцки и английски 
език за магистърски програми
Такси за обучение: няма такси за бака-
лавърски програми, € 5 000 – 6 800 за 
магистърски програми

изисквания за владеене на език:
Гръцки език за бакалавърски програми
Английски език за магистърски про-
грами:

 English Language to IELTS 6.0 or 
TOEFL 550 (213 old scheme) or equivalent 

Акредитация: Accredited by the Greek 
Ministry of Education, Lifelong Learning 
and Religious Affairs

Кандидатстване: 
1. Приемът обикновено включва ин-
тервю и доказване на академична ква-
лификация, което включва придобита 

кандидатът не притежава завърше-
но инженерно или управленско обра-
зование
5. За всички програми на английски 
език се изисква IELTS 6.0 или TOEFL 550 
(213 old scheme) или еквиваленти

COurses – BaChelOr's degree:
school of management & economics 
Bachelor Degrees

 Accounting 
 Business Administration 
 Tourism Business
 Project Management

school of health Care professions 
Bachelor Degrees

 Nursing
 Medical Laboratories

school of technological applications 
Bachelor Degrees

 Mechanical Engineering 
 Electrical Engineering 
 Civil Engineering & Infrastructure 
  Computer Science and 

Telecommunications

образователна степен от акредитира-
но учебно заведение (recognized Higher 
Education Institution)
2. За MBA програмите се изискват 
мин. 2 години управленски опит в съ-
ответната област
3. За програмата MSc in Management 
course кандидатите трябва да прите-
жават (или да получат преди започва-
нето на програмата) диплома от акре-
дитирано и признато учебно заведение 
(recognized Higher Education Institution) с 
най-малко 6.5 GPA
4. За програмата MSc in Project and 
Programme Management се изисква 
най-малко 5 години професионален 
опит в съответната област, ако 

school of agricultural technology 
Bachelor Degrees

 Livestock Production 
 Crop Production 
 Biosystems Engineering 

Karditsa Campus
Bachelor Degrees

 Food Technology 
 Nutrition and Dietetics
 Wood & Furniture Design & Technology 
 Forestry & Environmental Management 

trikala Campus
Bachelor Degrees

 Civil Engineering
 Building Renovation & Restoration

COurses – master's degree:
 Master’s Degree in Business 

Administration (MBA) Part Time
 Master’s Degree in Management (MSc 

Mgt) Full Time
 Master’s Degree in Project and 

Programme Management (MSc PPM) Full 
Time

 Master’s Degree in Network Computing

T.E.I of Larissa е третият по големина Тех-
нологичен институт в Гърция, който се 

състои от четири факултета, три кампуса и 
деветнадесет академични департаменти.
Неговата стратегическа цел е непрекъсна-
то подобряване на качеството на обучение 
и на предлаганите образователни услуги, 

както и насърчаването на знания чрез различни програми за 
научни изследвания.

Нашите факултети включват модерни учебни зали, напъл-
но оборудвани лаборатории, общежития, аудитории, ресто-
ранти, мултиспортна фитнес зала, конферентен център, както 
и отлични електронни и информационни услуги. Ние предла-
гаме на студентите огромна база и ресурси за обучение, дос-
тъп до неограничен брой източници на информация и знания 
чрез богата библиотека и мрежа от база данни.

Нашата институция осигурява магистърски и следдипломни 
програми в сътрудничество с университети от Гърция, Обеди-
неното кралство и Италия, като едновременно с това предлага 
академична помощ на студентите чрез своя Кариерен център 
(Career Office) за осигуряване на тяхната заетост, както и чрез 
Департаментът за европейски програми (ERASMUS, student 
mobility), Центъра за чужди езици и физическо възпитание 
(езиково обучение и спортни дейности) и Института на учене 
през целия живот (Institute of Life-long Learning).

Лариса е лесно достъпен град, поради своето географско 
положение и мрежата от публичен транспорт, предлагайки 

чудесни условия за живот на младите хора, които могат да 
се възползват от предимствата на големия град и спокойния 
начин на живот в страната. Нашият институт е важна част от 
града, а нашите студенти играят ярка роля в социалния и кул-
турен живот.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН Няма такси

МАгистърсКА стеПеН € 5 000 – 6 800 за цялата програма

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Гърция
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