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Къде да получа информация за
университета и предлаганите
специалности?
Информация за предлаганите специалности,
учебния процес и условията за следване в
университета можете да намерите тук:
- началната страница
www.europa-uni.de
- Икономически факултет:
www.wiwi.europa-uni.de
- Факултет културология:
www.kuwi.europa-uni.de
- Юридически факултет:
www.rewi.europa-uni.de
или в отдел „Internationales“ при координатора за
чуждестранни кандидат-студенти, Бернд Клугерт,
international@europa-uni.de, Тел: +49 335 55342328

С какъв зрелостен изпит мога да
кандидатствам във Виадрина?
Ако след 12-ти клас сте получил/a Диплома за
средно образование от гимназия или СОУ или
без профил (изключение: художествен и спортен
профил), можете да кандидатствате директно
за всички специалности. С диплома от гимназии
или средни училища, можете да кандидатствате
само за специалностите, които отговарят на
ориентацията на съответните гимназии.
Ако след 12-ти клас сте получил/a Диплома
за Cредно образование от техникум,
професионална гимназия, средно
професионално техническо училище или
професионално техническо училище можете
да кандидатствате за специалности, които
отговарят на ориентацията на Вашето училище,
като преди това трябва да сте следвали две
години по съответната специалност в България.
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Трябва ли да държа
приемен изпит, за да следвам
във Виадрина?
Не.

Колко струва следването
във Виадрина?
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Във Виадрина няма студентски такси. На
семестър се заплаща еднократно семестриална
такса в размер на около 225 евро. В нея е
включена и карта за обществения и регионален
транспорт за областите Бранденбург и Берлин.

Къде мога да получа формуляр
за кандидастване?
Ако искате да учите специалност със степен
Bachelor, трябва да кандидатствате чрез UNIASSIST: www.uni-assist.de. Там ще намерите и
формуляра за кандидатстване. Попълненият
формуляр трябва да се прати на UNI-ASSIST,
както онлайн, така и по поща.
Внимание: За някои специалности (например
Право, държавни изпити), трябва предварително
да се регистрирате и при www.hochschulstart.de.
Повече информация за това може да намерите на
www.hochschulstart.de и www.uni-assist.de.
Кандидатстващите за степен Master, моля
използвайте електронния портал на Виадрина:
https://viacampus.europa-uni.de
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Какви документи трябва да подам,
за да ме приемат във Виадрина?
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- Попълнено, разпечатано и
подписано заявление (Antragsformular) /
за кандидатстващи степен Master; за Bachelor
формуляр „Bewerbung um einen Studienplatz“
- Заверено копие на Зрелостно свидетелство /
Свидетелството за достъп във ВУЗ
- Удостоверение превод на Зрелостното
свидетелство (направен от акредитиран преводач)
- Заверено копие и легализиран превод на
Свидетелството Ви за завършено Bисше
образование, ако кандидаствате за степен
Master
- Удостоверение за владеене на немски език
(или английски език, ако сте избрал/а
специалност, изучавана на английски език)
- Документ за признати изпити от съответния
факултет (само в случай, че кандидатствате за
по-горен семестър)
- Копие на международен паспорт
(само страниците с името, рожденната дата,
мястото на раждане и гражданството)
- Цветна паспортна снимка
- При кандидатстване с UNI-ASSIST е
необходимо потвърждение за внесена такса
за обработка на документите
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Какви срокове трябва да
спазя?

07

За да започнете зимен семестър трябва да
подадете документите си на посоченото
място за подаване до 15-ти юли, като в този
срок можете да кандидатствате за всички
специалности. Някои специалности степен
Master имат различни срокове. За да
започнете летен семестър трябва да подадете
документите си на посоченото място за
подаване, до 15-ти януари, като в този срок
можете да кандидатствате за специалност
Културология степен Bachelor, както и за
някои специалности степен Master. Не
забравяйте, че посочените срокове са крайни
срокове: Посочени са крайните срокове за
кандидатстване. По-късно получени документи
няма да бъдат приети. Не важи датата на
пощенското клеймо.

Къде мога да подам
документи за кандидатстване?
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Виадрина е възложила на организацията
UNI-ASSIST проверката и сертифицирането
на документите на кандидат-студентите, които
кандидатстват за специалност със степен
Bachelor. Затова моля изпратете Вашите
документи за кандидатстване на адрес:
Europa-Universität Viadrina, c/o UNI-ASSIST e.V.,
Geneststraße 5, D-10829 Berlin
Обработката на документите за кандидатстване
струва 75 евро. Моля не забравяйте, че документитe
Ви за кандидатстване трябва да са получени при
UNI-ASSIST в посочените срокове. Повече информация
за UNI-ASSIST и за процедурата за кандидатстване,
както и необходими формуляри ще намерите на:
www.uni-assist.de
В случай, че вече сте завършил/а следването си и
искате да следвате специалност със степен Master,
трябва първо да кандидатстване онлайн чрез
https://viacampus.europa-uni.de, след което да
изпратите документите си за кандидатстване
директно на Europa-Universität Viadrina. За повече
информация: www.europa-uni.de/de/
internationales/interessenten/bewerbung/
master.html
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Къде мога да дам за превод
копията на документите си?
Къде мога заверя копия на
документите си?
Можете да заверите копия на документите си:
- в Немското посолство или в някое немско
консулство в България
- в някое българско училище
- в някой български университет
- при нотариус
Във Виадрина не можете да направите заверка
на Вашите копия.

Трябва да се обърнете към акредитиран
преводач. Моля да имате предвид, че дори и да
имате много добри познания по немски език, не
може сами да си преведете документите. Моля
обърнете внимание и на това, че преводачът не
е упълномощен да прави заверки. Необходими
са Ви винаги два документа: заверено копие и
легализиран превод.
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Как се прехвърля средния успех от
българската в немската оценъчна
система?

Кой критерий е решаващ за прием
в университета?
За някои специалности във Виадрина има
Numerus Clausus, което означава, че има
само ограничен брой студентски места. За
прием в тези специалности се взима средноаритметичната оценка от зрелостните изпити
– колкото по-висока е Вашата оценка, толкова
по-големи са шансовете Ви да бъдете приет/а.

Прехвърлянето на всички чуждестранни
оценъчни системи в немската система за
оценяване се осъществява с помощта на
валидна за цяла Германия формула.

© Heide Fest

13
Какви свидетелства за
езикови познания трябва да
представя?
Ако кандидатствате за специалности
Културология, Право, Немско и Полско право,
Право и стопанство | Стопанство и право,
Международно стопанско управление със
степен Bachelor, или за специалност със степен
Master, трябва да докажете достатъчно добри
знания по немски език.
- Можете да положите DSH (входен изпит по
немски език за прием в немски ВУЗ-ове)
в някой немски университет. Можете да
се явите на теста и направо във Виадрина.
Езиковият център на Европа-Университет
Виадрина предлага подготвителен курс. Ще
получите информация за DSH-изпита заедно с
писмото, че сте приети. Можете да получите

още информация на интернет-страницата на
Езиковия център: www.sz.europa-uni.de/de/
lektorate/deutsch
- Вместо DSH можете да положите TestDaF
(Тест по немски като чужд език). Можете да
положите този изпит във всички TestDaFинститути в цял свят. За подробности:
www.testdaf.de. За да следвате във Виадрина,
е необходимо във всички четири изпитни части
да сте издържал/а най-малко ниво TDN 4.
- Aко имате “Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II” (DSD C1), не трябва да се
явявате на други езикови изпити. Също изпитът
на Гьоте-Институт “Großes Deutsches Sprachdiplom” (C2: GDS) освобождава от полагане на на
DSH-изпит. (Сертификатът на Гьоте-Институт C2:
GDS замества изпитите “Zentrale Oberstufenprüfung” (ZOP), “Kleines Deutsches Sprachdiplom”
(KDS) и “Großes Deutsches Sprachdiplom” (GDS).
Тези изпити ще се зачитат само до 31.12.2016
като освобождаващи от полагане на DSH
изпити.
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Как да удостоверя
нанията си по английски език?
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Ако желаете да следвате International Business
Administration Бакалавър трябва да покажете
познания по английски език:
- TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
При него важат следния минимален брой
точки: internet-based Test 80 точки Повече
информация:
www.ets.org/toefl
- Или IELTS (International English Language Testing
System):
минимум 6.5 във всяка част (Academic only)
www.ielts.org
- Cambridge English Advanced: минимум A, или
Cambridge English First: минимум C.
www.cambridgeesol.org/
- TOEIC – Listening 400-485 точки,
Reading 385-450 точки
www.etsglobal.org/Global/Eng/Tests-Preparation/
The-TOEIC-Tests
Ако желаете да удостоверите по друг начин
знанията си по английски език, моля свържете
се с представител на специалността:
iba@europa-uni.de

Кой решава дали ще бъда
приет в университета?
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Ако проверката на Вашите документи за
кандидатстване от UNI-ASSIST покаже, че
отговаряте на формалните изисквания, Вашите
документи ще бъдат изпратени за по-нататъшна
обработка във Виадрина.
Решението за прием се взима единствено от
Виадрина.
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Каква застраховка трябва да имам?
За да се запишете във Виадрина, Ви е
необходима немска здравна застраховка.
Здравната застраховка плаща лекарски
прегледи, престой в болница и лекарства.
След пристигането си във Франкфурт трябва
да си направите такава застраховка в някоя
здравноосигурителна каса. Понастоящем
застраховката струва около 80 евро на месец.
Като гражданин на Европейския съюз,
евентуално може да не е необходимо да си
правите здравна застраховка в Германия. В
такъв случай е необходимо да представите
Европейска Здравноосигурителна карта,
издадена от здравноосигурителната каса във
Вашата страна.

Трябва ли да имам виза за
Германия?
Не. С приемането на България в Европейския
съюз отпадна условието за студентска виза за
Германия. Указания за валидните в Германия
разпоредби за статута на чужденците можете
да намерите на адрес:
www.europa-uni.de/de/struktur/unileitung/
beauftragte/auslaender/

Повече информация
на адрес:
study.europa-uni.de
European University Viadrina
Department of International Affairs
+ 49 (0) 335 5534 2485
internationales@europa-uni.de
europa-uni.de/en/internationales/
index.html
facebook.com/ViadrinaInternational
Januar 2015
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