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University College Lillebaelt е една от осемте 
новосъздадени през 2008 г. в Дания реги-

онални организации за обучение в различни 
области и направления, след сливането на 
университетите VU Fyn, CVU Jelling, CVSU Fyn 
и Social College of Odense. Учебното заведе-
ние съответно има кампуси в градовете Вей-

ле, Йелинг, Одензе, Свенборг и Скааруп.
Визията на висшето учебно заведение е университетът 

да бъде сред водещите образователни центрове в страната. 
Целта на ВУЗ-а е учащите да получават качествено обучение 
от висококвалифицирани преподаватели. След завършване-
то си, студентите са уважавани специалисти, които играят ва-
жна роля в развитието на социално-ориентираната държава.

Висшето учебно заведение осигурява на студентите си 
образование по одобрени от Министерството на образова-
нието на Дания стандарти. Важна характеристика на универ-
ситета е, че обучението е фокусирано както върху теоретич-
ната, така и върху практическата подготовка на студентите. 
Особено внимание се отделя на практическата подготовка на 
обучаващите се, поради което веднага след завършването си 
могат да си намерят работа. Също така университетът под-
държа международни връзки и с други образователни цен-
трове, което позволява на възпитаниците на университета 
да участват в програми за обмен (ERASMUS). Студентите имат 
възможността да участват и в някоя от студентските органи-
зации към университета. Колежът предлага и т. нар. програми 
за продължаващо обучение, от които могат да се възползват 
всички, които желаят да посещават лекционните курсове и 
семинарните занятия.

University College Lillebaelt 
е сред водещите образова-
телни центрове в Дания с 
разнообразни бакалавърски 
програми и кампуси, в които 
студентите имат възмож-
ността да се подготвят като 
високо уважавани междуна-
родни специалисти.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН Без такси

МАгистърсКА стеПеН Без такси

ОБщА иНфОрмАция
разположение: гр. Вейле, Йелинг, 
Одензе, Свенборг и Скааруп, 
Дания
Година на основаване: 2008 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 7 000
Език на обучение: датски, ан-
глийски език
Такси на обучение: за граждани 

изисквания за владеене на език:
 Не е задължително канди-

датът да има сертификат, но 
ако е издържал TOEFL или IELTS, 
може да напише резултатите си 
в молбата за кандидатстване, 
което му дава предимство

Акредитация: Национална дат-
ска акредитираща агенция, Ми-

на страни-членки на ЕС няма 
такса за обучение

Допълнително се заплаща: 
настаняване - DKK2000 - 2600 на 
месец (7.5 DKK = 1 Euro), депо-
зит за настаняване - DKK3-8000, 
храна – около DKK 1500 - 2500 на 
месец.
месечна издръжка: около € 450

нистерство на образованието 
на Дания

Кандидатстване: диплома за 
средно образование (преведена 
и легализирана), формуляр по 
образец на университета, акаде-
мична справка.

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН:
 Педагогика
 Социални науки и социални 

дейности
 Публична администрация
 Рентгенология (Radiography)
 Трудова терапия
 Физиотерапия
 Активност и продължаващо 

обучение и др.

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Дания
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