Висше образование в Холандия

Видове институции
Висше образование в Холандия се предлага в три типа институции: изследователски
университети (Universiteiten), университети за професионално образование
(Hogescholen) и институти за международно образование (Instellingen voor
Internationaal Onderwijs).
Изследователски университети (WO)
В Холандия има 14 изследователските университета, които включват общи
университети, университети специализирани в инженерство и селското стопанство.
Тези институции осигуряват образование и провеждат научни изследвания в широк
спектър от дисциплини: език и култура, поведение и общество, икономика, право,
медицински и здравни науки, естествени науки, техника и селското стопанство.
Изследователски университети варират в размер, с записвания от 6 000 до 30 000.
Общо около 180 000 студенти учат под тази форма на обучение.

Университети за приложни науки (Hoog Beroep Onderwijs)
Университети за професионално образование включват общи институции, както и
институции специализирани в специфична област като селското стопанство,
изобразителни и сценичните изкуства, или за подготовка на учителите. Тези
институции подготвят студентите за широк спектър от кариери в седем области:
земеделие, инженерство и технология, Икономика и бизнес администрация,
здравеопазването, изобразителни и сценичните изкуства, образование (обучение за
учители), и социалните грижи. HBO програмите обикновено са по-практично
ориентирани, в сравнение с WO програмите. Холандия има над 40 университети за
професионално образование. Най-големите приемат от 20 000 до 25 000 студенти,
други са доста по-малки. Общо около 330 000 студенти са регистрирани за тази форма
на висшето образование.
Институти за международно образование (Instellingen voor Internationaal Onderwijs)
Международно образование е предвидено от 13 институти, предлагащи курсове в
широк кръг от области. Обучението се провеждат на английски език и е специално

предназначено за международни студенти. В международните образователни
институти учат няколко хиляди студенти. Редовните изследователските университетите
и университети за професионално образование също предлагат голям брой
международни програми които са на английски език.
Степени и учебни програми, предлагани в системата на висшето образование
От септември 2002 г., Холандия се приспособи към ECTS кредитна система. ECTS
кредитна система е начин за изразяване периоди на обучение в кредити. Например 60
кредита са равни на една година редовно обучение.
Бакалавърска и магистърска степен се предлагат както в WO така и в HBO;
докторантурите се предлага само в WO и само от изследователски университети.
Същото важи и за програмите в медицинските науки (медицина, стоматология и
ветеринарна медицина), която, в зависимост от университета, може да се предлага в
бакалавър / магистър формат или в интегрирана програма с продължение 300 кредита
/ 5 години (стоматолог) или 360 кредити / 6 години (медицина и ветеринарна
медицина).
Прием
Трудно е да се определи в единни правила на какви изисквания трябва да отговарят
кандидатите. Всяко учебно заведение поставя индивидуални критерии и срокове.
Подробна информация за това може да се намери в интернет сайта на всеки
университет или професионално училище (виж. Изследователски университети (WO) и
Университети за професионално абучение (Hoog Beroep Onderwijs). Като цяло обаче
кандидатите трябва да са завършили средното си образование и да имат диплома за
владеене на английски език. Холандските университети приемат с TOEFL или IELTS.
Минималния брой точки на TOEFL е 550 (paper based) или 213 (computer based).
Минималния брой точки на IELTS са 6. За всеки случай проверете страницата на
университета в който искате да кандидатвтвате.
Такси
Таксите в холандските висши образователни институции за 2010/2011 започват от € 1
672 за EU студенти, които са под 30 години на на първи септември (деня на
започването на учебната година в Холандия). Ако сутеднта е навършил 30 на първи
септември, таксите започват от € 2 150. Възможно е и разсрочено плащане на 10-12
вноски. Тези такси са фиксирани без значение от специалността. Разходите за
учебниците варират според специалността и предметите, които изучавате. Грубо от €
150 до € 300 за учебна година би трябвало да са достатъчни. На www.grantfinder.nl
може погледнете дали случайно може да се кандидатирате за стипендия. Информация
за студентски кредити може да потърсите на сайта на ib-groep.
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Delft University of Technology - http://home.tudelft.nl/
Delta University - http://www.ddu.nl/
Eindhoven University - http://www.tue.nl/
Erasmus University of Rotterdam - http://www.eur.nl/english/
Open University of the Netherlands - http://www.ou.nl/web/english
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University of Amsterdam - http://www.english.uva.nl/start.cfm
Utrecht University - http://www.uu.nl/university/utrecht/en/pages/default.aspx
Vrije University - http://www.vu.nl/nl/index.asp
University of Limburg - http://www.maastrichtuniversity.nl/

