Institute of Engineering,
Hanze University of Applied Sciences
Groningen
Асен, Холандия
Инженерният институт по приложни науки Ханзе Грьонинген съчетава в едно
най-актуалното знание,бизнес идеи, най-добрите преподаватели и голяма база с
най-добрите студенти по технология от цял свят. Базиран в Асен, Нидерландия,
учебното заведение се стреми да бъде най-развитият образователен институт
за високи технологии в областта на сензорните технологии - бързо развиващ се
фактор с приложение в ключови сектори.
Hanze University Groningen е типичен представител на учебните заведения с професионална насоченост в
Холандия. Предлага една от най-силните програми в областта на международния бизнес и мениджмънт и
подготвя по 70 програми в областите икономика, технологии, здравеопазване, социални дейности, изящни
изкуства и музика. Факултетът по бизнес на университета Hanze е най-добрият холандски бизнес факултет според класацията NVAO за 2008 г., а предлаганата от Hanze University Groningen международна програма по бизнес е най-добрата IBMS в Холандия. „The Keuzegids HBO Voltijd“ оценява в две поредни години института за неговата бакалавърска програма „Advanced Sensor Applications” като топ програма в Холандия.

Основни програми
Бакалавърски програми (англ.ез.)
Bachelor of Engineering: Advanced Sensors Applications honours
Магистърски програми
Master of Engineering: Sensor System Engineering honours
European Master in Renewable Energy (16 месеца)
Приложен изследователски център
Краткосрочни, Обменни и Сертификатни програми (един или два семестъра):
Electronic Product Design and Engineering
Energy and Society
Flexible Energy Technology
Integral Product Development
International Biomedical Engineering
International Industrial Entrepreneurship
Sensor Applications and Entrepreneurship
Sensor Applications and Meaningful Data
Sensor Applications and Research & Development
Sensor System Engineering (minor)

Завършилите програмите Hanze UAS Advanced Sensor Applications honours bachelor programme и UAS minor programme Sensor System Engineering биват приети директно след кандидатстване. За завършилите близки програми като Bachelor of Science, Engineering and ICT, е необходимо да се подготви портфолио, подробно описващо предишното образование. След разглеждане на портфолиото се преценява
дали кандидатът може да бъде приет директно или трябва да запише подготвителна програма.

език на обучение
Английски
университетски бази
Асен, част от Hanze
UAS Groningen
най-близко летище
Амстердам - 2 часа

основна информация
студенти:
60 чуждестранни студенти
100 студенти общо
продължителност на обучението:
3-4 год. бакалавърски програми
1 година магистратури
учебна година:
2 семестъра: Септ. - Февруари
Прием на нови студенти:
бакалавърски - септември,
магистърски - септември
срок за кандидатстване:
Септември

условия за кандидатстване
Бакалавърски програми
> Диплома за средно образование
> IELTS 6.0 (4 години)
> IELTS 6.5 (3 години)
Магистърски програми
> Диплома за висше образование
> IELTS 6.5

настаняване
Агенциите предлагат три типа настаняване - в
общежития, апартаменти или къщи в близост до
университета. Най-често студентите разполагат
със самостоятелна стая, а делят обща кухня, баня и
тоалетна. Цените варират, като започват от 260
евро до 500 евро на месец.

Информация за кандидатстване:
Интеграл предлага безплатен прием на документи и
придвижване на кандидатурата до заминаването.

Стаж - INTERNSHIPS
Задължителният стаж се провежда през последния семестър на бакалавърската или магистърската програми. Проектите се водят в тясно сътрудничество с водещи местни и международни технологични фирми като ASTRON (The Netherlands Institute for Radio Astronomy), University Medical Centre
Groningen, Philips, Shell, Holst Centre for Innovation и Port of Amsterdam.

Награди
Програмата The Advanced Sensor Applications honours е наградена със следните отличия:

такси в евро:
Бакалавърски програми

Номинирана като 'Top Rated Programme' за 2013/2014 г. от холандския учебен справочник Keuzegids
HBO Voltijd. Справочникът награждава най-добрите университети за приложни науки и бакалавърски
програми със специален печат за качество.
Отличен като Number One за 2011 г. от Keuzegids HBO Voltijd за учебна дисциплина 'Elektrotechniek'
(Electrical Engineering): "The very best education is the Advanced Sensor Application programme in Assen.”

Магистърски и други програми
Учебници

1940 - 1990 евро / година
1951 - 7500 / на година
800 / на година

Джобни

300-350 / на месец

Настаняване

250 - 500 / на месец

Таксите са валидни към момента на печат: Септември 2014
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