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UNIVERSITY OF TWENTE,
ХОЛАНДИЯ
University of Twente предлага бакалавърски и магистърски програми на английски език в редица
области като нанотехнологии, технологии за опазване на околната среда, биомедицински науки,
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.
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 вж.: www.utwente.nl/honours)

НА КОЕ МЯСТО СЕ НАМИРА
UNIVERSITY OF TWENTE В
СВЕТОВНИТЕ КЛАСАЦИИ?
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 800-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.
University of Twente е единственото учебно заведениe в
Холандия със собствен кампус, който предлага на 10 000
студенти и 3200 служители безопасна среда, в която да
учат, работят и да се развиват на фона на прекрасни
зелени площи. 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.

UT е реномиран университет, които заема предни
позиции в класирането в европейското и холандско
университетско пространство. QS Stars (Световната
класация на най-добрите университети на QS) присъди
на UT пет звезди. Това е отличен международен резултат
за качество на обучението, интернационализация,
научни изследвания, иновации и учебна среда. Това
означава, че показателите на университета са
аналогични с тези на университети като Харвард и Йейл.
Освен това според класацията на вестник„Таймс“ за
висшите учебни заведения (Times Higher Education
Supplement, THES) UT е на 170-то място сред
университетите по света. Ако разгледате отделните
резултати по категории на THES, UT получава особено
висока оценка за разнообразието от насционалности на
студентите обучаващи се в университета. Според
Академичната класация на университетите по света
(Academic Ranking of World Universities, ARWU) UT e
класиран
сред 100-те най-добри университети в учебни
дисциплини като инженерство и химия.
В допълнение резултатите от проучване на I-graduate
сочат, че University of Twente е на първо място сред
холандските университети по отношение на консултации
за получаването на виза, условия в университетския
комплекс, достъп до интернет и места за социализация
(например студентски клубове/общества).
СТРАНИЦА НА UT

www.utwente.nl/en

СТРАНИЦА НА UT ЗА БЪЛГАРИЯ www.utwente.edu/bulgaria
ПОРТАЛ НА UT ВЪВ FACEBOOK

www.facebook.com/utwente

UT В TWITTER

www.twitter.com/utwente

ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
BSc

MSc

ENGINEERING AND TECHNICAL
SCIENCES

ATLAS University College,
Advanced Technology,
Creative Technology,
Electrical Engineering

Applied Mathematics, Applied Physics, Biomedical Engineering, Chemical Engineering,
Civil Engineering and Management, Computer Science, Construction Management and
Engineering, Electrical Engineering, Embedded Systems, Geo-information Science and
Earth Observation, Geo-information Science and Applications, Human Media Interaction,
Industrial Design Engineering, Mechanical Engineering, Nanotechnology, Philosophy of
Science, Technology and Society, Sustainable Energy Technology, Systems and Control,
Technical Medicine, Telematics, Water Technology

BUSINESS AND MANAGEMENT

International Business
Administration, European
Public Administration

Business Administration, Business Information Technology, Environmental and
Energy Management, European Studies, Health Sciences, Industrial Engineering and
Management, Public Administration

SOCIAL AND BEHAVIOURAL
SCIENCES

ДОКТОРАНТУРИ

University ot Twente предлага все по-голямо
разнообразие от интегрирани магистърски и докторски
програми за завършили студенти със забележителни
постижения, които се стремят към кариера в научноизследователската сфера. Имаме програми в областта
на нанотехнологиите, биомедицинските науки и
инженерство, информационните технологии и
комуникациите, социалните науки, иновации и
управление, геоинформационните науки и
наблюдението на земята, основано на научни
постановки инженерство, етика на технологията и
изчислителни науки и инженерство. За повече
информация вж. 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 CAE certificate). За повече информация вж.:
www.utwente.nl/bachelor/en/admission.
ATLAS: IELTS, мин. 7.0, или TOEFL iBT мин.100 точки. За
повече информация вж.
www.utwente.nl/bachelor/en/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.
Кандидати за докторантура: Кандидатите за
докторантура в Холандия обикновено се назначават на
щат в университета. Следователно не съществува
формална процедура по прием. За повече информация
вж. www.utwente.nl/vacancies.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Акредитация: Всички бакалавърски и магистърски
програми са акредитирани от Организацията по
акредитация на Холандия и Фландрия (NVAO).
Настаняване и издръжка: UT разполага с над 2000 стаи
за студенти в университетския комплекс, като цените за
наем са между €300 и €770 на месец за обзаведен

Communication Studies, Educational Science and Technology, Methodology and Statistics
for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences, Psychology

апартамент с безжична интернет връзка.
На всеки студент ще са необходими средно между €700
и €900 на месец за общежитие, учебни материали и
разходи за живот.
Учебна такса: Таксата за учебната 2014/2015 година е
€1906 за студенти от ЕС . Имайте предвид, че това са
таксите за учебната 2014/2015 година. Учебните такси се
коригират ежегодно въз основа на холандския индекс на
потребителските цени. За повече информация вж.
www.utwente.nl/master/financial.
Студентски асоциации: Три от по-големите
международни студентски асоциации осъществяват
дейност на територията на UT – AIESEC, AEGEE и
студентската мрежа „Еразъм“ (Erasmus Student Network,
ESN). За повече информация моля посетете страниците
на:www.aiesec.nl, www.aegee.org и www.esntwente.nl.
Академично сътрудничество: University of Twente
инвестира в академично сътрудничество в няколко
региона по света. Сред тях са най-добрите европейски
университети с научно-изследователска насоченост, като
например Мюнстерският университет (Германия),
Кралският технологичен институт на Швеция – KTH,
Университетът в Лунд (Швеция) и Варшавският
университет (Полша).
В Азия сме развили тесни връзки с университети от
Китай (например с Югоизточния университет и
Университета Чанган), Индонезия (Технологичния
университет в Бандунг, Университета Гаджа Мада) и
Индия (Индийските технологични институти, Шенай;
Индийски институт за отдалечено снемане на данни).
Безвъзмездна помощ и стипендии: Ако желаете да
учите в Холандия и ви е необходима финансова помощ,
на разположение има няколко вида стипендии. UT
присъжда Стипендията на Университета за студентите с
отлични академични резултати, като тя се предоставя на
студенти от всички магистърски програми. За повече
информация вж. www.utwente.nl/scholarships.

ИМАТЕ ЛИ ВЪПРОСИ?
Моля, свържете се с нас на имейл адрес:
study@utwente.nl
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ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТА:
ИМЕ

ПАВЕЛ ЧОЛАКОВ

ДЪРЖАВА

БЪЛГАРИЯ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМАIБИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсех университет със стабилна предприемаческа култура, в който да
продължа обучението си, и след като се натъкнах на University of Twente,
търсенето ми приключи. Самият университет е учреден от предприемачи и
тук се предлага огромен обем от познания по темата. Няколко организации
като Холандския институт за предприемачество (NIKOS), Фондацията „Кенис
Парк“ и програмата Venture Lab Internation, подпомагат създаденият в
университета бизнес инкубатор който стимулира развитието на
новосъздадените студентски компании. Това от своя страна пък е е
отличната среда за развитие и израстване на студента с предприемачески
дух. Нищо чудно, че за последните двадесет години в бизнес инкубатора са
създадени над 800 студентски компании, създадени в рамките на
университета.
Това, което ме привлича в особена степен тук, е
единственото по рода си съчетание от студенти с
инженерно, социално и бизнес образование. Често тук
си общуваш с хора с познания в различни сфери, което
намирам за много обогатяващо. Не са много
университетите, в които, докато изучаваш бизнес,
можеш да посетиш нанолаборатория и да наблюдаваш
процеса на синтез на наночастици. Това е само един
малък пример за различните светове, които можеш да
изследваш в UT.

Холандия е чудесна страна с интересна култура. Почти
всеки говори английски. Затова няма да срещнете
никакви проблеми, ще можете лесно да пътувате и
общувате, без да знаете дори дума холандски. В общи
линии холандците са широко скроени и либерални, но
същевременно си имат свои порядки. Те често обичат да
казват: „Елате заради обучението, останете заради
хората“.

AMSTERDAM ENSCHEDE
LONDON
Campus address
University of Twente
Drienerlolaan 5
NL-7522 NB Enschede
The Netherlands
Postal address
University of Twente
P.O. Box 21
NL-7500 AE Enschede
The Netherlands
T +31 (0)53 489 5489
study@utwente.nl
www.utwente.nl/en

BERLIN

2 HOURS €25
2 HOURS €21

5 HOURS 15 MINUTES €75
4 HOURS 30 MINUTES €45
(AMSTERDAM) 1 HOUR 30 MINUTES €70 (EASYJET)

7 HOURS 30 MINUTES €95
8 HOURS 30 MINUTES €60
(AMSTERDAM) 1 HOURS 10 MINUTES €35 (EASYJET)

PARIS
6 HOURS €90
5 HOURS 40 MINUTES €80
(AMSTERDAM) 1 HOURS 15 MINUTES €100 (KLM)
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