
ОБщА иНфОрмАция
разположение: Талин, Естония
Година на основаване: 1915 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 3 170 
Език на обучение: естонски и ан-
глийски език (international courses)
Такси за обучение: most of the 
students are state-financed
Допълнително се заплаща: нас-
таняване – € 70 – 150 на месец, 
храна – € 150 – 300 на месец, 
здравна застраховка – € 20 на 

Learning Agreement; For Erasmus 
teacher Exchange – Teacher/staff 
application, Work/training plan.

БАКАлАВърСКА СТЕпЕН 
(12 study prOgrams):
 Applied Architecture
 Technoecology
 Technical Design and Technology 

of Apparel
 Resource Management in the 

field of Clothing and Textiles
 Civil Engineering

месец, транспорт – около € 10 
на месец.
Обща месечна издръжка: 
около € 300
изисквания за владеене на език:
Английски език за чуждестранни-
те студенти

Акредитация: 12 accredited study 
programs

Кандидатстване: For Erasmus 
students – Student Application, 

 Road Construction
 Construction Geodesy
 Mechanical Engineering
 Engineering Materials and 

Marketing
 Automotive Engineering
 Transport and Logistics
 Railway Engineering

мАГиСТърСКА СТЕпЕН:
 Joint masters´ degrees with 

Tallinn University of Technology and 
Estonian Academy of Arts

Tallinna Tehnikakõrgkool University 
of Applied Sciences (TTK UAS) е 

професионално висше учебно заве-
дение, което предлага професионал-
но висше образование в областта 

на технологиите и инженерството. TTK UAS има над 3 100 
студенти, които получават конкурентно техническо обуче-

ние в пет факултета: 1. Архитектурно и екологично инже-
нерство (Architectural and Environmental Engineering); 2. Об-
лекло и текстил (Clothing and Textile); 3. Автомобилна тех-
ника и транспорт (Automotive Engineering and Transport); 4. 
Строителство (Construction); 5. Машиностроене (Mechanical 
Engineering). Периодът на обучение е 4 години за получа-
ване на изискваните 240 кредита (240 ECTS credit points). В 
програмите на TTK UAS практическото обучение се смята за 
изключително важно, поради което около 15 – 30% от учеб-
ния процес е изцяло практически. Нашето мото е Practice 
makes perfect!  От 1998 – 1999 г. TTK UAS успешно участва в 

     Европейската  образователна програма Еразъм. За осъще-
     ствяване на мобилност и обмен на студенти, преподавате-
     ли, служители и специалисти, TTK UAS подписва двустран-
     ни споразумения в рамките на EU LLP/ ERASMUS програми 
     с различни учебни заведения от Австрия, България, Белгия, 
     Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, 
     Гърция , Ирландия,  Латвия, Литва, Норвегия, Португалия, 
     Полша, Швейцария и Турция. TTK UAS участва и ще продъл-
      жава да го взима участие в международни програми за съ-
     трудничество с европейски и естонски образователни и ин-
     дустриални организации. Мисията е да подкрепя развитието 
     на едно устойчиво общество, като предлага съвременно 
     професионално висше образование в творческа, новаторска 
     и активна среда с множество възможности за провеждане на 
     приложни изследвания в областта на инженерството.

www.tktk.ee

Естония

Tallinna Tehnikakõrgkool University 
of Applied Sciences

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми
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