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University of Twente предлага бакалавърски и магистърски програми на английски език в редица 

области като нанотехнологии, технологии за опазване на околната среда, биомедицина, 

информационни технологии, управление и високотехнологични системи. 

Университетът се ползва с международно признание и заради широко използваната методика на 

преподаване problem-based learning, която насърчава студентите самостоятелно да анализират и 

разрешават проблеми от реалния свят. Чрез своята инициатива VentureLab, университетът 

подпомага реализирането на новаторски идеи, предприемачество и създаването на фирми от 

самите студенти още докато са в университета.

На границата между отделните технологии се зараждат 
значимите и интригуващи нововъведения. Ключови 
научно-изследователски направления в UT са 
нанотехнологиите, биомедицинските технологии, ИКТ, 
устойчивата енергия и управлението. Ние не третираме 
новите технологии индивидуално, а ги обвързваме с 
поведенческите, социални и управленски науки. Така 
високите технологии се съчетават с човешкия елемент.
Като модерен университет с предприемаческа насоченост 
UT е известен със способността си технически да 
подпомага промишлеността и търговията и да подпомага 
създаването на нови иновативни компании. University of 
Twente предлага иновации на пазара благодарение на над 
1000-те стартирали дружества. Броят им далеч надвишава 
този на други университети по света. Студентите, 
преподавателският състав и завършилите студенти се 
насърчават да проявяват предприемачески дух.    

WWW.UTWENTE.NL/BULGARIA
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ФАКТИ

Студенти 12,038

Интернационални студенти 3,810

Магистри в подготовка 402

Абсолвенти 54,000

Бакалаври 7,122

Магистри 4,916

Компании стартирани в Твенте 1,000+

Атрактивният университетски комплекс, изграден в извънградски 
площи край Енсхеде, предоставя учебна, социална и безопасна 
обстановка, в която студентите бързо се превръщат в активни 
членове на една просперираща общност. UT разполага с модерни 
съоръжения за преподаване и научни изследвания, отлична 
библиотека, всевъзможни спортни съоръжения, медицински 
център, помещения за оказване на психологическа помощ, хотел, 
църква и много други. 
Отличните постижения са от значение за нас. За студентите с 
изключителен талант, буден интелект и забележителна мотивация 
предлагаме т.нар. Honours бакалавърски и магистърски програми (за 
повече информация виж.: www.utwente.nl/honours)

НА КОЕ МЯСТО СЕ НАМИРА UNIVERSITY OF TWENTE В 
СВЕТОВНИТЕ КЛАСАЦИИ?
UT е реномиран университет, който заема предни позиции в 
класирането на Европейско и Холандско ниво.

СВЕТОВНИ КЛАСАЦИИ

Times Higher Education Rankings (THE) 2021 201-250

QS World University Rankings 2021 189

Most entrepreneurial university in the Netherlands: 4th time

БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Университета разполага с приблизително 16 Бакалавърски и над 30 
Магистърски програми, преподавани на Английски език, в сферата 
на технологиите, инженерството и социални науки.За повече 
информация посетете www.utwente.nl/en или вижте  
прикрепеният файл.

Твенте също така предлага увеличаващ се брой докторски програми 
за завършили студенти стремящи се към кариера в областта на 
научното. За повече информация посетете:www.utwente.nl/tgs

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ
Бакалавърски програми (BSc): Диплома за завършено средно 
образование и приемен изпит. IELTS 6.0; TOEFL iBT мин. 80 точки или 
сертификат CAE на Кеймбридж (Cambridge C1 Advanced with an A, B 
or C grade. Cambridge C2 Proficiency, with an A, B or C grade.). За 
повече информация вж.: www.utwente.nl/bachelor/admission.
ATLAS: IELTS, мин. 7.0, или TOEFL iBT мин.100 точки. За повече 
информация вж. 
www.utwente.nl/bachelor/atlas.
Магистърски програми (MSc): Диплома за завършена бакалавърска 
степен , IELTS мин. 6.5; или TOEFL iBT мин. 90 точки или сертификат 
на Кеймбридж CAE-C (CPE). За повече информация вж. 
www.utwente.nl/master/apply.

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТА: 

ИМЕ ВЛАДИСЛАВ АВРАМОВ

 ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ

 БАКАЛАВЪРСКА КОМПЮТЪРНИ НАУКИ  
ПРОГРАМА 

Обучението е първата стъпка към успешно и безпроблемно развитие. То идва 
като едно от първите основни решения в живота и именно теоретически трябва 
да се подходи с известна доза мисъл. И, за да може едно такова решение да 
бъде продуктивно за бъдещето, човек трябва да успее да намери място, което 
едновременно предлага модерен начин на преподаване, практични 
специалности и красива и спокойна среда за обучение. Всички тези основни 
фактори за добро обучение се покриват напълно именно от Университета 
Твенте (UT) в Холандия.
 
Най-отличителната черта на университета е така наречения Twente Educational 
Model, който е прилага единствено в този университет. UT е теоретически 
университет, в който за разлика от практически настроените университети 
човек може да получи пълно професионално техническо образование в 
дадения аспект. Но, в същото време, не може да се отрече важния аспект от 
работата, който е практиката. Всеки уважаващ себе си висшист трябва да може 
да прилага и да разбира всевъзможните аспекти на приложението на своите 
знания. И точно тук идва основното предимство на TEM - интегрирани са 
непрекъснати практически упражнения спрямо изучаваният материал, така 
студентите директно обвързват знанието с работата и това ги прави значително 
по-търсени на световния пазар.
 
Има три неща, които са изключително предимство за живота в Холандия. Всеки 
иска да успее да промени средата си без особен стрес. Е, това е напълно 
възможно в UT. Почти всички студенти са изключително комуникативни и 
дружелюбни към новопристигащите студенти. Можеш винаги да намериш 
приятни хора в спортен клуб, клуб за определени интереси или дори просто в 
кантината, където всички обядват. Университетът предлага всички 
възможности човек да продължи да преследва хобитата си - спортни клубове, 
дебати, всевъзможни клубове за компютърни науки и всевъзможни други, за 
които дори не съм чувал.
 
Второто нещо е, че това е държавата, в която всеки може да направи този 
преход лесно именно, защото почти всички холандци владеят английски. Няма 
нужда да бъде учен холандски изрично - всеки може да си пазарува, пътува и 
живее без проблем. Но за тези, които искат UT предлага дори и курсове по 
холандски за студентите си.
 
И третото, и безспорно за мен най-важното кампуса. Наистина неповторимо 
място, което е едновременно модерно и такова, в което бързо можеш да 
свикнеш. За цялото време, което се прекарва в лекции и практики, кампусът е 
именно мястото, което трябва да е хубаво и UT не правят компромиси с нито 
една от сградите си, наистина е просто страхотно!

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОСИ? 
Моля, свържете се с нас на имейл адрес: study@utwente.nl

www.utwente.nl/en
 
www.utwente.nl/bulgaria

www.twitter.com/utwenteEN 
 
www.facebook.com/UT.Bulgaria

http://www.utwente.nl/honours
http://www.utwente.nl/tgs
https://www.utwente.nl/bachelor/admission
http://www.utwente.nl/bachelor/atlas
http://www.utwente.nl/master/apply
http://www.utwente.nl/en
mailto:study%40utwente.nl?subject=
http://www.utwente.nl/en
http://www.utwente.nl/bulgaria
http://twitter.com/utwente
http://www.facebook.com/UT.Bulgaria

	ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
	ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСК
	И 
	СТУДЕНТИ
	АКАДЕМИЧНА ГОДИНА  2022-2023
	НА КОЕ МЯСТО СЕ НАМИРА UNIVERSITY OF TWENTE В СВЕТОВНИТЕ КЛАСАЦИИ?
	ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОСИ? 



