
Бизнес училище Ротердам 

Rotterdam Business School е експерт в обучението по международен бизнес и 
мениджмънт. Открито през 1990 година, Rotterdam Business School е част от 
университета по приложни науки of Rotterdam University, University of Applied 
Sciences от 2002 година. Нашите англоезични бакалавърски и магистърски програми 
подготвят студентите за успешни кариери в международния бизнес. При нас идват 
приблизително 1000 студенти от 40 страни, това се превръща в постоянен обмен 
между култури и преживявания.  

Международният бизнес започва тук 
Динамичният областен град Ротердам е идеалното място за изграждането на 
международна образователна кариера. Като домакин на най-голямото пристанище в 
Европа, Ротердам има глобални търговски и транспортни връзки. Ключовият фактор 
за нашия успех е, че се движим близко в ритъм с пулса на града. Тъй като Rotterdam 
Business School иска да бъде тясно свързано с обществото и да обучи студентите си 
да имат в знанията и уменията си чувство на социална отговорност, поддържаме 
силна връзка с бизнеси и организации. Това допринася както за практическата област, 
така и за качеството на нашето образование.  

Образователният модел Ротердам 
Образованието в Rotterdam Business School следва Образователния модел Ротердам 
(REM), сбор от усвояване на знания, практически опит и личностно развитие. Всички 
програми включват периоди на практически работен опит и обучение или стаж. Това 
позволява на студентите да придобиват едновременно опит в тяхната област и да 
имат усет за международния бизнес дори преди да завършат.  

Учебна програма 
По време на Вашата учебна програма, посещавате уроците всеки ден, което се пада 
средно по 5 часа на ден. Останалото време Ви е необходимо за учене и подготвяне 
на презентации. Всички класни стаи са много международни с 20-30 студенти във 
всеки клас. Ако имате нужда от някаква помощ, свързана с Вашата учебна програма, 
персонален инструктор ще бъде на Ваше разположение.  

Нашите програми 
Rotterdam Business School предлага 
следните програми, които се преподават на 
английски:  

Бакалаври 
- Международни бизнес и мениджмънт  
  проучвания 
- Търговски мениджмънт за Азия 
- Международен бизнес и езици 
  

    
  

Магистри (едногодишни програми) 
- Консултиране и предприемачество  
- Финанси и счетоводство  
- Мениджмънт в логистиката 

Подготвителни курсове 
Имате нужда от допълнителна подготовка 
за нашите бакалавърски и магистърски 
програми? Запишете се за бизнес-
ориентираните подготвителни курсове. 
- Подготвителен бакалавър 6 или 12 месеца 
- Подготвителен магистър 6 или 12 месеца 



 
Награди и цели 
Rotterdam Business School се стреми към високо качество на образованието, което да 
подготви студентите за кариера в международния бизнес. Следователно, влагаме 
много усилия в следните неща:  

- Всички наши бакалавърски и магистърски програми са акредитирани от 
NVAO (Холаднско-фламандска организация за акредитация). Тази 
организация проверява качеството на програмата.  

- Rotterdam Business School награждава отличието. Поради тази причина 
университетът предлага фонда MERIT за отлични студенти извън ЕС след 
първата им година в бакалавърска програма.  

- Програмата Международни бизнес и мениджмънт проучвания е 
възнаградена със сертификат две звезди AISHE. AISHE (Одит инструмент за 
устойчивост във Висшето образование) е инструмент за измерването на 
интеграцията на устойчивото развитие като тема в курсовете на Висшето 
образование.  

Да живееш в Ротердам 
Rotterdam Business School може да предостави настаняване за първия семестър за 
международни студенти, които са приети в дадена програма. Стаите се наемат на 
семестър и струват 350 евро на месец, включително всички комунални такси. 
Общежитията се намират в близост до кампуса на училището. Студентите могат да 
пътуват с градски транспорт или да карат колело, което е много често срещано в 
Холандия. Сигурността и добруването на студентите е много важно за Rotterdam 
Business School. Ще дадем всичко от себе си, за да постигнем тази цел.  
 
Застраховка 
Когато си подготвяте престоя в Холандия, е много важно да се осигурявате правилно 
по време на Вашия престой. Rotterdam Business School ще помогне Вашата 
застраховка.  
 
Виза 
Студенти извън ЕС (Европа), които искат да участват в подготвителни бакалавърски, 
магистърски или обменни програми в Rotterdam Business School за повече от три 
месеца са задължени да си извадят виза. Rotterdam Business School ще кандидатства 
за Вашата виза от Ваше име.  
 
Кандидатстване  
Ако се интересувате от образование в нашия университет, моля свържете се с нашите 
представители в България, за да разберете нашите изисквания. Крайният срок за 
кандидатстване е: 
 
Искате да научите повече 
Повече информация на английски език може да намерите на нашия уебсайт: 
www.rotterdambusinessschool.nl  

http://www.rotterdambusinessschool.nl/

