
FH Wiener Neustadt, University of Applied 
Sciences, (40 км от Виена) е държавен 

университет (с такса за обучение € 363 на 
семестър), който предлага обучение на 
приблизително 3 200 студенти в 32 раз-

лични програми – бакалавърска и магистърски степен. 
University of Applied Sciences, Wiener Neustadt 

(Fachhochschule Wiener Neustadt) е създаден през 1994 г. и е 
първият по рода си университет в Австрия. Неговата цел е 
академичното обучение да се комбинира с по-практическо 

ориентирано образование, което да бъде подходящо за съ-
временните бизнес и технологични сектори.

Към момента Университетът във Винер Нойщад поддържа 
своята отлична репутация и е една от най-добрите междуна-
родно признати институции от този тип.

В кампуса във Винер Нойщад живеят и учат студенти от 
цял свят – представители от над 50 различни държави, сред 
които Унгария, Словакия, Хърватия, България, Румъния, Япо-
ния, Канада, Америка, Бразилия, Русия, Украйна, Индия, Ки-
тай, Германия и много други.

Чрез обменните програми (семестър в чужбина) и програ-
мите за обмен на академичния състав, университетът работи 
с над 60 партньорски университети от цял свят. Практиките и 
стажовете (internship) дават безброй възможности за кариер-
но развитие.

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Винер Нойщад (40 
км от Виена), Австрия
Година на основаване: 1994 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 3200
Език на обучение: английски и 
немски език 
Такси за обучение: € 363 на се-
местър

Допълнително се заплаща: 
настаняване – € 250 на месец, 
учебници и учебни материали – 
€ 100 на семестър, храна – € 200 

на месец, здравна застраховка – 
€ 25 на месец, други – € 25 на 
месец.

Обща месечна издръжка: 
около € 500

изисквания за владеене на език:
Английски език за програмите на 
английски език:
 Business English Certificate 

(BEC) Higher
 Certificate in Advanced English 

(CAE)
 IELTS 6.5 or higher

 TOEFL IBT score 95 or higher
Немски език за програмите на 
немски език
Акредитация: FIBAA

Кандидатстване: изискваните 
документи зависят от конкрет-
ната програма.

БАКАлАВърСКА и мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН:
school of Business
 Business Consultancy (German)
 Business Consultancy 

International in English

 Product Marketing & Project 
Management (German)
school of engineering
 Business Engineering 
 Information Technology
 Mechatronics / Microsystems 

Engineering
 Biotechnological Processes
 MedTech – Master programme in 

English
school of health studies (german)
 Speech Therapy
 Occupational Therapy
 Biomedical Analytics
 Radiological Technology

www.fhwn.ac.at

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН € 363 на семестър

МАгистърсКА стеПеН € 363 на семестър
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