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Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
е динамичен и модерен 

университет с два кампуса в 
столицата Брюксел. Основният 

кампус се намира в Etterbeek и в него функционират седем 
факултета. В кампуса Jette са разположени медицински ко-
леж и университетска болница.

Основните задачи на VUB се свеждат до предлагане на ви-
соко качество на образование и научни изследвания. Затова 
и научните центрове в повечето дисциплини на фундамен-
талните и приложни науки имат международно признание.

VUB е най-големият холандско-езиков работодател в Брюк-
сел. Разположен в столицата на Европа, университетът се явя-
ва посланик на Фландрия и Брюксел, поддържайки активно 
плурализъм и свободен дух.

Vrije Universiteit Brussel предлага висококачествено обу-
чение на над 10 000 студенти. Освен тях, в университета 
учат и 4 500 студенти от партньорски организации - Erasmus 
Hogeschool Brussels, 400 студенти в англоезичния Vesalius 
College, 5 000 студента в Центъра за обучение на възрастни 
(Centre for Adult Education) – който се намира в основния кам-
пус, както и над 150 научни екипи в различните факултети. 
Vrije Universiteit Brussel е един от най-големите центрове на 
знанието в столицата на Европа. Благодарение на постигна-
тия опит и стратегическата локация, VUB е вашият идеален 
партньор за получаване на престижно образование и отлич-
ни бъдещи перспективи в Европа и света.

Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels)

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН € 564 на година

МАгистърсКА стеПеН € 564 на година

ADVANCED MASTER’S DEGREE € 564 – 4 500 на година

PH .D . DEGREE € 268,2 на година

POSTGRADUATE CERTIFICATES € 3 800 на година

ОБщА иНфОрмАция
разположение: Брюксел, Белгия
Година на основаване: 1834 г.
Брой факултети: 8
Брой студенти: 10 000
Number of courses: 43 на англий-
ски език, 88 на холандски език
Език на обучение: английски и 
холандски език
Такси за обучение: € 564 – 4 500 
на година

Допълнително се заплаща: 
настаняване – € 400 на месец, 
учебници и учебни материали – 
€ 75 на семестър, храна – € 225 
на месец, здравна застраховка – 
€ 30, транспорт – € 40.
Обща месечна издръжка: около 
€ 800

изисквания за владеене на език:
 За повечето програми на 

 International Master of Science in 
Biomedical Engineering
 Biomolecular Sciences
 Chemical and Materials 

Engineering
 Civil Engineering
 Communication Studies
 Educational Sciences
 Electromechanical Engineering
 Electronics and Information 

Technology Engineering
 Geography
 Management
 Management Science
 Marine and Lacustrine Science 

and Management
 Molecular Biology
 Photonics Science and 

Engineering
 Erasmus Mundus Master of 

Science in Photonics
 Physical Land Resources
 Urban Studies

английски език, няма изисквания 
за кандидатите от Европейско 
икономическо пространство

Акредитация: NVAO (Accreditation 
Organisation of the Netherlands and 
Flanders).

Кандидатстване: формуляр по 
образец на университета, ди-
плома за завършено образование 
(преведена и легализирана). 

НАпрАВлЕНия – мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН (АНГлийСКи ЕзиК):
 Applied Sciences and 

Engineering: Computer Science
 Applied Sciences and 

Engineering: Applied Computer 
Science
 Architectural Engineering
 Biology
 Biomedical Engineering

 Water Resources Engineering

НАпрАВлЕНия – advaNCed 
master's degree (АНГлийСКи 
ЕзиК):
 Advanced Studies in Linguistics
 American Studies
 Disaster Medicine
 Economics of Globalisation and 

European Integration
 European Integration and 

Development
 European Urban Cultures
 Gerontological Sciences
 International and European Law
 Literary studies
 Nuclear Engineering

НАпрАВлЕНия – ph. d. СТЕпЕН 
(АНГлийСКи ЕзиК):
 Предлагат се над 30 дисци-

плини
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