ПРОГРАМА НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
Събота, 12 октомври, София, СТЦ Интерпред
10:00 - 16:00

Изложението е отворено за посетители

10:30 - 11.00

Презентация на Politecnico di Milano

11:10 - 11:40

Презентация на Universita Cattolica del Sacro Cuore

11:50 - 12:20

Презентация на Istituto Europeo di Design (IED)

12:30 - 13:00

Презентация на NABA & Domus Academy

13:10 - 13:40

Презентация на Ca’Foscari University of Venice

14:10 - 14:40

Презентация на IULM University, Milano

14:50 - 15:20

Презентация на Iuav University of Venice

Неделя, 13 октомври, Варна, хотел Голдън Тюлип
12:00 - 17:00

Изложението е отворено за посетители

12:00 - 12.30

Презентация на Politecnico di Milano

12:40 - 13:10

Презентация на Universita Cattolica del Sacro Cuore

13:20 - 13:50

Презентация на Istituto Europeo di Design (IED)

14:00 - 14:30

Презентация на NABA & Domus Academy

14:40 - 15:10

Презентация на Ca’Foscari University of Venice

15:20 - 15:50

Презентация на IULM University, Milano

16:00 - 16:30

Презентация на Iuav University of Venice
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УЧИ В ИТАЛИЯ СЪС СКАЙ ЛАЙНС
Сбъдни своята италианска мечта в световния център на модата, изкуството, дизайна,
архитектурата и инженерните науки!
„Скай Лайнс“ е специализирана агенция за образование в чужбина, основана през 1996 г. Вече близо 20 години помагаме
на български ученици и студенти да се ориентират в полето на образованието зад граница и да направят възможно найдобрия избор за своето бъдеще.
Наред с големия диапазон от европейски дестинации и програми, ние сме и тясно специализирани за висше образование
в Италия. Повече от 8 години работим с държавни и частни италиански институции и се гордеем с качеството на услугите,
които предоставяме. В резултат от дългогодишния ни опит с тази вълнуваща и привлекателна, но същевременно и
изключително бюрократична дестинация, можем да предложим експертно съдействие във всички етапи от дългия и
специфичен процес на кандидатстване, прием, записване и старт на обучението в Италия.
Когато говорим за Италия, не бива да забравяме, че голяма част от университетите предлагат различни възможности за
финансиране под формата на академични стипендии за висок успех.
Друга възможност за студентите с по-ниски семейни доходи е финансово подпомагане от държавата. В Италия се счита, че
всеки има право на висше образование, независимо от материалното състояние и социалния статус. Учебните заведения,
представени в брошурата и специализирания уебсайт www.studyinitaly.bg, са прецизно подбрани от нас. Техният брой
нараства всяка година в следствие на стремежа ни непрекъснато да разширяваме гамата от институции и програми,
които предлагаме в Италия.

Консултантските ни услуги включват:
●●
●●
●●
●●
●●

Съдействие при избора на подходящо висше учебно заведение (университет, академия, институт)
Координиране на целия процес на кандидатстване за прием в конкретна програма
Съдействие при подготовката на необходимата документация за кандидатстването
Проследяване на резултата от кандидатстването и комуникация с висшите учебни заведения
Съдействие за удовлетворяване на всички изисквания от страна на учебното заведение към кандидата, с цел
потвърждаване на приема
●● Координиране и съдействие по отношение на важни практически въпроси, свързани с организирането на заминаването
и обучението в Италия:
○○ настаняване
○○ подготовка на документи, необходими за записване в учебното заведение (Dichiarazione di Valore и т.н.)
○○ подготовка на документи за доходите на кандидата за изчисляване на таксата за обучение (в случай, че това
се изисква от учебното заведение)
Можете да се свържете с нас на тел: 02 987 9958, info@skylines-bg.com.
Добре дошли сте в офиса ни в София, ул. „Шести Септември” 44 от 9.00 до 17.00 ч.
Очакваме ви!
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СИСТЕМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Първи цикъл (Primo Ciclo)
●● Бакалавърска програма (Corso di Laurea – 3 години)
●● Магистърска степен с единичен цикъл (Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico – 5 или 6 години)

Втори цикъл (Secondo Ciclo)
●● Магистърска програма (Corso di Laurea Magistrale – 2 години)
●● Професионална магистратура първо ниво (Master Universitario di Primo Livello)

Трети цикъл (Terzo Ciclo)
●● Докторантура (Dottorato di Ricerca)
●● Специализация (Scuola di Specializzazione)
●● Професионална магистратура второ ниво (Master Universitario di Secondo Livello)

Бакалавърска програма (Laurea)

Тази степен осигурява солидна основа за продължаване на обучението за магистърска степен. Бакалавърските програми
са с продължителност от три години. Квалификация „бакалавър” се получава след успешно натрупване на 180 учебни
кредита (по 60 ECTS за всяка учебна година).

Магистърска степен с единичен цикъл (Laurea Magistrale a Ciclo Unico)

Целият цикъл на обучение включва специализация и трае 5-6 години, в края на които се присъжда степен Laurea Magistrale.
Тази степен осигурява професионално обучение в области като право, медицина, стоматология, ветеринарна медицина,
фармация и архитектура. За прием се изисква диплома за завършено средно образование.
Квалификация се получава след натрупване на 300-360 кредита съответно след 5-6 години.

Магистърска програма (Laurea Magistrale)

Магистърската степен е интензивна образователна програма, която подготвя студентите за професии с високо ниво
на квалификация. За да бъдете допуснати в такава програма е необходимо да имате бакалавърска степен. Курсът на
обучение е с продължителност от две години. Квалификацията Laurea Magistrale се присъжда след успешно натрупване
на 120 кредита (по 60 ECTS за всяка година).

Професионална магистратура (Master Primo Livello/Master Secondo Livello)

Магистратурите се разделят на първо и второ ниво. За прием в магистратура от 1-во ниво се изисква бакалавърска
степен. За прием в магистратура от второ ниво се изисква магистърска степен. Програмата е с продължителност от
6 месеца до 1 година. За придобиване на квалификация са необходими 60 кредита.

Докторантура (Dottorato di Ricerca)

Осигурява експертни познания за провеждане на научно-изследователска дейност в университети, държавни институции
и частни сдружения. Приемът е след сдобиване с магистърска степен от второ ниво. Кандидатите преминават през
специална селекция. Научна степен се присъжда след 3-4 годишен период на обучение.

Специализация (Scuola di Specializzazione)

За прием се изисква магистърска степен от второ ниво (Laurea Magistrale / Master Secondo Livello). Продължителността
на курса и броят на кредитите, се определят от академичната структура на всеки курс.

Държавни университети (UniversitІ statali)

В Италия има 58 държавни университета, които имат пълна автономия и пълна юридическа правоспособност. Всеки от
тях изготвя собствени разпоредби и определя преподавателски и изследователски структури.

Частни университети (UniversitІ non statali legalmente riconosciute)

Частните университети получават акредитация след процес на оценяване, който се провежда от италианското
Министерство на образованието. Дипломите, получени от частни университети, имат същата юридическа стойност като
тези от държавните университети и следват едно и също законодателство.

Технически университети (Politecnici)

В италианската система “Politecnici” (технически университети) са изключително фокусирани в областта на инженерните
науки и архитектурата и следват еднакъв модел с държавните университети.

Висши училища (Scuole superiori)

В Италия има шест висши училища, които се регулират от специални закони. Тези институции са специализирани
в предлагането на следдипломни квалификации и провеждането на научни изследвания.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ОБУЧЕНИЕ В ИТАЛИЯ?
1

Една от топ дестинациите за обучение в чужбина

Италия неизменно се нарежда сред десетте най-популярни дестинации за обучение в чужбина, където ще имате
възможност да се запознаете с още много чуждестранни студенти от Източна и Западна Европа, САЩ, Латинска Америка,
Азия и Африка. След 2004 г. броят на държавните и частни университети в Италия значително нараства, за да отговори на
увеличеното търсене на програми за висше образование. Днес повечето италиански университети предлагат богата гама
от програми в области като архитектура, медицина, право, бизнес, икономика, мода, дизайн, информационни технологии,
инженерни и хуманитарни науки.

2

Програми на английски език в Италия

Наред с огромния избор от програми на италиански, все повече университети въвеждат нови специалности и на английски
език, така че ако все още не сте овладели звучната италианска реч, в “страната на ботуша” можете да продължите своето
образование на английски.

3

Възможности за професионална реализация

Италия е с една от най-развитите и устойчиви икономики в света, която дори и в периоди на трудности и сътресения винаги
успява да се задържи на върха. В северната част на страната се намира Ломбардия – сред най-богатите и гъсто населени
индустриални райони не само в Италия, но и в Европа, чийто главен административен център е Милано. В отговор на все
по-голямата нужда от млади специалисти с адекватна квалификация, университетите в региона разработват програмите
си в тясно сътрудничество с бизнеса и индустрията, като по този начин не само отразяват бързо променящата се реалност,
но и създават директна предпоставка за професионална реализация след дипломиране.

4

Италия – люлка на западната цивилизация

Обучението в Италия ще Ви предостави уникален достъп до безценни паметници на световната култура, изкуство
и история. Средиземноморската страна е люлка на западната цивилизация, съхранила до наши дни реликви на древните
култури и съкровища на римокатолическата църква.
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Дългогодишна академична традиция

Страната има дългогодишна академична традиция и се гордее с едни от най-древните университети на стария континент.
Някои от институциите за висше образование имат забележителни традиции, но същевременно бързо се адаптират
към съвременните промени. В Италия се намира Болонския университет – най-древният, съществуващ до наши дни,
университет в Европа, основан през 1088 г. Днес средиземноморската държава е синоним на съвременната мода и дизайн,
а учебните програми, които предлага в тези области, са сред най-търсените в света. Големи държавни университети като
известната школа за архитектура и инженерни науки Politecnico di Milano са сред най-елитните професионални учебни
заведения в Европа.

6

Приемливи такси за обучение

Държавните университети предлагат изключително приемливи годишни такси за обучение, които се изчисляват въз
основа на семейните доходи, като варират между 900 и 3300 евро на година. Наред с ниските учебни такси, университетите
предлагат различни стипендии, които в пълен размер могат да покрият не само таксата за обучение, но и разходите за
настаняване и издръжка.
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Прекрасен климат, дружелюбна среда и условия за туризъм

Италия е една от най-предпочитаните туристически дестинации. Климатът е прекрасен, а италианците са добре известни
като топли и забавни личности. Истински ценители на добрата храна и развлеченията, с тях винаги ще бъдете в приятелска
компания и дружелюбна среда. Прекрасната природа и многото забележителности на страната са още по-очарователни
през топлите месеци. Освен студенти, бъдете пътешественици – посетете исторически паметници, пътувайте из красивата
италианска провинция, прекарайте незабравими ваканции на море! А ако сте привърженици на екскурзиите в други
страни, възползвайте се от чудесната локация на Италия в сърцето на континента!
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ИТАЛИАНСКА ТЪРГОВСКА
КАМАРА В БЪЛГАРИЯ
Италианска търговска камара в България (ИТКБ) е частно независимо сдружение с нестопанска цел, регистрирано
в Софийски градски съд и признато от италианското правителство с постановление на Министерство на икономическото
развитие съгласно италиански Закон № 518/70, което представлява интересите на компании, които имат или са
заинтересовани да установят бизнес отношения между България и страните от Европа.
Камарата е част от:
●● Assocamerestero обхваща 78 камари в 55 държави над 18 000 членуващи предприятия (88% са местни фирми, които
работят или имат интерес да работят с Италия)
●● Unioncamere, съюз на Италиански търговски, индустриални, занаятчийски и земеделски камари, който обединява
повече от 5 милиона фирми от 20 региона в Италия
●● Eurochambres, Асоциация на европейските търговски и индустриални камари, която представлява повече от 20
милиона членове компании в Европа чрез 46 членове (42 национални асоциации или търговски и индустриални
камари и две транснационални камарни организации) и Европейска мрежа от 1.700 регионални и локални камари.
Повече от 93 % от тях са малки и средни предприятия (МСП).
ИТКБ обединява различни видове бизнес, вариращи от индивидуални предприемачи до големи корпорации, като поставя
на първо място интересите на своите членове чрез контакти и взаимодействието с правителствени агенции, търговски
асоциации и водещи международни организации.
ИТКБ предоставя специализирани услуги като проучване на пазара, местни и международни търговски норми и разпоредби,
информация за контакт за търговски и професионални организации, информация за стимули за чуждестранни инвестиции,
информация за потенциални бизнес партньори, както и изготвяне на медийни планове за България и промоционални
кампании, организиране на търговски делегации и търговски мисии.
Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз от 2007 година, в рамките на сдружението работи
Експертен съвет за наблюдение на структурните фондове и други европейски програми, който цели да помогне на бизнеса,
на институциите и други организации да участват в европейските инициативи и възможностите за финансиране.
ИТКБ работи по собствени проекти, съфинансирани от Европейския съюз и
Италианското министерство на икономическото развитие, в партньорства
с други европейски страни. ИТКБ организира периодични конференции,
семинари и срещи, семинари за обучение в европейското сътрудничество
с местните и държавни институции, местни бизнес и професионални
организации, частни предприятия. Тези събития се фокусират над
актуални въпроси, тенденции и нови развития в международната търговия,
финансиране на проекти и технологии и възможностите за инвестиции за
малките и средни предприятия.
От 1 юли 2006 г. ИТКБ е официален представител на Фиера Милано в България и е в директно сътрудничество с тях с цел
насърчаване на бизнес възможносттите за италиански и български малки, средни и големи предприятия.
ИТКБ има установени споразумения за сътрудничество с различни италиански университети, между които Link Campus
и Ca’ Foscari, Венеция. Последното партньорство се осъществява в рамките на проект ,,Ca’ Foscari – Desk in the World’’,
чиято цел е да насърчава международни стажове. Сътрудничеството между ИТКБ и групата университети „Пегасо“ –
Università Telematica Pegaso, Universitas Mercatorum и Pegaso International – се основава на развитието на образователни
и изследователски дейности и професионално обучение в различни сектори като култура, туризъм, спорт, дигитални
иновации и интернационализация на предприятията. Във времето ИТКБ успя да установи партньорства и с много други
италиански университети и чрез програми и проекти дава шанс на италиански студенти да проведат тримесечен стаж в
България.
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
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@CCIE_Bulgaria
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5 ПРИЧИНИ ЗАЩО ДА НЕ ИЗБЕРЕМ ИТАЛИЯ!
Италия е притегателен център за хора от
цял свят със своите природа, спираща дъха
архитектура, вековна история, романтични
улички, хубаво вино и чудна храна. Страната е
и една от най-предпочитаните образователни
дестинации
от
българските
студенти.
Причина за това са достъпните такси за
обучение, разнообразието от програми на
английски език, възможностите за стипендии
и допълнително финансово подпомагане
(повече за това можете да намерите на
www.studyinitaly.bg).
Но знаете ли защо да НЕ изберете Италия?
Ето 5 причини, които ние смятаме за важни:
1. Кафето
Обичате кафе? Да, тази божествена напитка
е сутрешен ритуал за мнозина... В България
пием кафето по различни начини – силно,
с мляко или без, в дълбока чаша, малко подълго... В Италия ще срещнете проблем
с точния начин, по който го желаете! Там
дългото кафе е не по-дълго от „нормалното“
тук, а често питат дали не искате да добавят
само гореща водя. Ако местен Ви предложи
да изпиете чаша кафе преди среща, не се залъгвайте, че ще седнете в някое уютно заведение за поне 20-30 минути.
Кафето се пие горещо, на крак, с почукване на чашката в плота. 1-2 глътки и сте готови! Да Ви е сладко!
2. Полетите
Вече сте в чужбина и смятате да пуснете корени тук! Всъщност, ако само се огледате, ще забележите, че от по-големите
градове има директни полети до почти всяка точка на Европа, но и не само. А цените са изкушаващо ниски. Все още ли
мислите, че няма да се възползвате?
3. Ciao Bella! Come stai? Si, si, va bene!
Ако не разбирате италиански, но възнамерявате да се задържите в страната на ботуша, то със сигурност ще научите езика
поне на „начално” ниво. Макар все повече италианци да говорят английски, пригответе си един речник! А само след месец
ще се удивите от себе си, колко всъщност ви се отдава езика на любовта.
4. Формата
Година във фитнеса може да се изтрие със седмица в Италия. В страната има над 100 вида паста, това е и родното място
на пицата, едни от най-вкусните сирена, шунка и разбира се – виното!
5. Плажовете
Ако не сте морски тип човек, едва ли ще Ви хареса. Тук са едни от най-красивите плажове не само в Европа, но и в
света. Ако пък не сте и любител на зимните спортове, то няма нужда да споменаваме, че италианските курорти са сред
фаворитите на много международни скиори и сноубордисти.
Бонус причина:
Ако все пак не сме те отказали от това да обмислиш Италия като образователна дестинация, то помисли си, че директния
полет от София до Милано е само 2 часа, изпълнява се всеки ден и няма да имаш извинение да не се прибереш вкъщи за
ваканцията, а ти се иска да изпълниш всички точки от горния списък.
Желаем ти успех и сме насреща, ако имаш нужда от още причини За и Против.
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POLITECNICO DI MILANO
Местоположение: Милано, Комо,
Кремона, Леко, Мантуа, Пиаченца
Образователни програми:
Бакалавърски и Магистърски програми
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Годишна такса:
от EUR 896 до EUR 3899
Стипендии: Да

Politecnico di Milano е основан през 1863 г. в индустриалната столица на Италия – Милано. Той е най-голямото учебно
заведение за инженери, архитекти и индустриални дизайнери в Италия и предлага множество магистърски програми
на английски език. Преподавателският колектив през годините включва имена като лауреата на Нобеловата награда
за химия от 1963 г. Джулио Ната, а сред известните възпитаници на университета са модния дизайнер Джанфранко Фере,
изобретателят на хеликоптера Енрико Форланини и основателят на популярната италианска компания за автомобилни гуми
Джовани Батиста Пирели. Politecnico di Milano е най-добрият университет в Италия по технология и инженерни науки, както
и в топ 10 на Европа в шест изследователски сфери(според QS Rankings 2019).
Студентите от България имат възможност да кандидатстват за стипендии. Politecnico di Milano, в сътрудничество с Politecnico
di Torino, предлага на всички международни студенти възможност да спечелят пълна стипендия, ако се квалифицират
за обучение към училището за млади таланти Alta Scuola Politecnica (ASP). Програмата се провежда паралелно с 2-годишните
магистратури на двата университета.

Бакалавърски програми:

●● BSc in Architectural Design
●● BSc Civil Engineering

Магистърски програми:

●● Aeronautical Engineering
●● Architectural Design and History
/ Architecture –
Building Architecture
●● Architecture – Built Environment – Interiors
●● Architecture and Urban Design
●● Automation and Control Engineering
●● Bioinformatics for Computational Genomics
●● Biomedical Engineering
●● Building Engineering
●● Building and Architectural Engineering
●● Chemical Engineering
●● Civil Engineering
●● Civil Engineering for Risk Mitigation
●● Cyber Risk Strategy and Governance
●● Communication Design
●● Computer Science and Engineering
●● Design & Engineering
●● Design for the Fashion System
●● Digital & Interaction Design
●● Electrical Engineering
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Electronics Engineering
Energy Engineering
Engineering Physics
Environmental and Land Planning Engineering
Food Engineering
Geoinformatics Engineering
Integrated Product Design
Interior and Spatial Design
Landscape Architecture: Land Landscape Heritage
Management Engineering
Management of Built Environment
Materials Engineering and Nanotechnology
Mathematical Engineering
Mechanical Engineering
Music & Acoustics Engineering
Mobility Engineering
Nuclear Engineering
Product Service System Design
Safety and Prevention Engineering in the Process Industry
Space Engineering
Suistainable Architecture and Landscape Design
Telecommunication Engineering
Urban Planning and Policy Design
Yacht & Cruising Vessel

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Местоположение: Милано, Пиаченца-Кремона,
Бреша и Рим
Образователни програми:
Бакалавърски и Магистърски програми,
Магистърски специализации, Летни курсове и
учебен семестър
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Годишна такса:
Бакалавърски програми: EUR 3 500 – 8 700
Магистърски специализации: EUR 7 000 – 12 000
Магистърски програми: EUR 3 600 – 8 900
Стипендии: Да
Università Cattolica del Sacro Cuore е eдин от най-реномираните университети в Италия и най-големият частен университет в
Европа с бази в Милано, Рим, Бреша и Пиаченца-Кремона. Основан е през 1921 г. в индустриалната столица на Италия, Милано
и се състои от 12 факултета. Елитната школа заема челната позиция за професионална реализация на завършилите студенти в
Италия и се нарежда сред 500-те университета с най-всеобхватни програми в света.
Сред именитите възпитаници на Università Cattolica del Sacro Cuore са бившият председател на Европейската комисия Романо
Проди, бившият главен изпълнителен директор на „Дукати” Габриел дел Торчио и основателят на италианската петролна
компания „ЕНИ” Енрико Матей. През годините университетът е възпитал и трима министър-председатели на Италия (Чириако
Де Мита, Аминторе Фанфани, Романо Проди), осем министри, четирима парламентарни председатели, както и бившия президент
на Ватиканската банка, Анджело Калоя.

Бакалавърски програми на английски език:

BSc Communication Management / BSc Economics and Management / BSc International Relations and Global Affairs / BSc Food
Production Management / BSc Psychology / MD in Medicine and Surgery / Medicine and Surgery – специалност, към която студентите
могат да се прехвърлят втората или третата година

Бакалавърски програми на италиански език:

Universita Cattolica предлага над 40 бакалавърски програми в следните факултети: Economia (Economics) / Economia e
giurisprudenza (Economics and Law) / Giurisprudenza (Law) / Lettere e filosofia (Humanities) / Psicologia (Psychology) / Scienze bancarie,
finanziarie e assicurative (Banking, finance and insurance sciences) / Scienze della formazione (Education) / Scienze linguistiche e
letterature straniere (Modern language and literature) / Scienze politiche e sociali (Political and social sciences) / Scienze agrarie, alimentari
e ambientali (Agricultural, Food and Environmental Science) / Scienze matematiche, fisiche e naturali (Mathematics, Physics and Natural
Sciences) / Medicina e chirurgia (Medicine and Surgery)

Магистърски програми на английски език (2 год.):

Art and Industry of Narration / Food Processing, Innovation and Tradition / Agricultural and Food Economics / Banking and Finance /
Innovation & Technology Management / Actuarial Sciences for Insurance / Data Analytics for Business & Economics / Economics / Global
Business Management / Healthcare Management / Management / Methods and Topics in Arts Management

Магистърски специализации на английски език (1 год.):

Arts Management / Corporate Communication / Cultural Diplomacy / Credit Risk Management / Data Science for Management / Economics
& Finance / International Business / International Business Executive / International Cooperation and Development / International Marketing
Management / International Relations / Intеrnational Screenwriting and Production / Luxury Goods Management / Middle Eastern Studies
/ Strategic Management for Global Business / Viticulture and Enology

Магистърски програми и едногодишни специализации на италиански език:

Universita Cattolica предлага над 60 магистърски програми и едногодишни специализации в следните факултети: Economia /
Economia e giurisprudenza / Giurisprudenza / Lettere e filosofia / Psicologia / Scienze bancarie, finanziarie e assicurative / Scienze della
formazione / Scienze linguistiche e letterature straniere / Scienze politiche e sociali / Scienze agrarie, alimentari e ambientali / Scienze
matematiche, fisiche e naturali
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SAPIENZA UNIVERSITY
Местоположение:
Рим
Образователни програми:
Бакалавърски и Магистърски програми
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Tакси:
EUR 1000 и EUR 3000
Стипендии: Да

Sapienza University е създаден през 1303 г. от папа Бонифиций VIII. Университетът е един от най-старите в света
и се намира в сърцето на Рим, на пет минути разстояние пеша от гара Termini.
В Sapienza University следват над 110 000 студента, които се обучават в около 270 бакалавърски и магистърски програми
и 200 специализации. Университетът разполага с 11 факултета и различни изследователски центрове, достигащи
високи резултати в сферата на археологията, физиката и астрофизиката, хуманитарните и природни науки, технологиите
и дизайна.
Студентите могат да се възползват от 55 библиотеки, две от които работят денонощно, 18 музея, спортен факултет, както
и офис за хора с увреждания. По време на обучението учащите могат да участват в редица културни, социални и спортни
активности, да се присъединят към музикалния оркестър, хора, ансамбъла, театъра, или университетското радио.
Благодарение на партньорствата с университети от цял свят, Sapienza University успява да осигури голямо разнообразие
от възможности за академично развитие, като двойни програми (double-title degrees), стипендии за писане на дипломни
работи в чужбина и стажове в много държави в Европа и света. Sapienza University се гордее с шестима нобелови лауреати
– Енрико Ферми (физика), Карло Рубия (физика), Емилио Сегре (физика), Гуглиелмо Маркони (физика), Фрако Модилиани
(икономика) и Джулио Ната (химия).

Бакалавърски програми на английски език
Bioinformatics / Nursing
Medicine (5 г.)
Sustainable Building Engineering

Магистърски програми на английски език

Architecture (Conservation) / Artificial Intelligence and Robotics / Astronomy & Astrophysics /Atmospheric Science & Technology / Business
Management / Cybersecurity / Classical Archaeology / Cognitive Neuroscience / Computer Science / Control Engineering / Data Science /
Development and International Cooperation Sciences / Economics / Economics and Communications / Electrical Engineering /
Electronics Engineering / Energy Engineering / Engineering in Computer Science / European Studies / Fashion Science / Genetics and
Molecular Biology / Mechanical Engineering / Nanotechnology Engineering / Product Design / Statistical Methods & Applications / Clinical
Psychosexology / Economics and Communication for Management and Innovation / Health Economics / Sustainable Transportation
and Electrical Power Systems (with University of Nottingham, Istituto Politécnico Coimbra, Universidad de Oviedo) / Archaeological
Materials Science (with Universidade de Évora & Aristotle University of Thessaloniki) / Physics / Statistical Sciences

Бакалавърски и магистърски програми на италиански език се предлагат в следните факултети

Architecture / Arts and Humanities / Civil and Industrial Engineering / Economics / Information Engineering, Informatics,
and Statistics / Law / Mathematics, Physics, and Natural Sciences / Medicine and Dentistry / Medicine and Psychology / Pharmacy
and Medicine / Political Science, Sociology, and Communication Science / School of Aerospace Engineering
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UNIVERSITY OF PISA
Местоположение: Пиза
Образователни програми:
Бакалавърски и Магистърски програми
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Годишна такса:
Бакалавърски и магистърски програми:
EUR 400 – 2 452
MBA програма – EUR 8 000
Стипендии: Да

University of Pisa е, разположен в центъра на красивия едноименен град в живописната област Тоскана.
Създаден през далечната 1343 г., той преплита в себе си традиции и новаторски дух. Днес, оборудван с модерен център
за обучение и изследвания, университетът има 20 факултета, в които се обучават над 62 000 студенти в различни научни
области. „Бащата на науката“ Галилео Галилей е сред най-именитите бивши възпитаници на University of Pisa. Освен него,
в университета в Пиза са завършили трима нобелови лауреати – Джозуе Кардучи (литература), Енрико Ферми (физика)
и Карло Рубия (физика), както и световно известният тенор Андреа Бочели.

Програми на английски език:

●● Bachelor’s Degree in Management
for Business and Economics
●● International Program in Humanities – 1 година;

Магистратури на английски език:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

MSc Aerospace Engineering
MSc Artificial Intelligence and Data Engineering
MSc Bionics Engineering
MSc Computer Engineering
MSc Computer Science
MSc Computer Science and Networking
MSc Data Science and Business Informatics
MSc Economics
MSc Exploration & Applied Geophysics
MSc Nuclear Engineering
MSc Materials ad Nanotechnology
MSc Neuroscience

University of Pisa предлага бакалавърски,
магистърски програми и специализации на
италиански език в следните области:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Agricultural and Veterinary Sciences;
Engineering;
Health Sciences;
Humanities;
Mathematical, Physical and Natural Sciences;
Social Sciences;

Кратки специализации на английски език:

●● MBA – Short Specialisation Programme (Master di I livello) in Business Administration
●● One-Year Specialisation Programme (Master di I livello) in Risk Management. A modern approach for Finance,
Insurance and Business
●● One-Year Specialisation Programme (Master di I livello) in Technology and Management of Paper and Cardboard Industry
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CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE
Местоположение: Венеция
Образователни програми:
Бакалавърски и Магистърски програми
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Годишна такса:
от EUR 1 062 до 2 109
BA Digital Management – EUR 7 500
Стипендии: Да

Основан през 1868 г., Ca’ Foscari е първото бизнес училище в Италия и второто в Европа. Подобно на града, в който
се намира – Венеция, Ca ‘Foscari събира най-доброто от различни култури, изследователски проекти, идеи и креативност.
Това е един модерен университет в крак с времето, който провежда важни научни изследвания и предлага иновативни
учебни програми във всичките си 8 факултета.
Ca ‘Foscari се фокусира върху новаторски преподавателски методи, разнообразни културни събития и силни връзки
с пазара на труда. С цел успешната реализация на своите близо 20 000 студенти, университетът е сключил над 600
международни споразумения за сътрудничество с университети от цял свят, и заедно с партньорски институции от
всички континенти, участва активно в различни проекти и програми за технологични изследвания и образование. Сред
завършилите Ca Foscari се откроява името на Джузепе ДеЛонги – президентът на DeLonghi. В Ca’ Foscari студентите могат
да избират от много съвместни международни специалности в разнообразни сфери, преподавани на английски език.

Бакалавърски програми на английски език:
●●
●●
●●
●●

Business Administration
Digital Management
Economics and Business
Philosophy, International Studies and Economics

Магистърски програми на английски език (2 год.):
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
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Economics and Finance
Global Development and Enterpreneurship
Management
Economics and Management of Arts
and Cultural Activities
Languages, Economics and Institutions of Asia
and North Africa
Computer Science
Conservation Science and Technology for Cultural Heritage
Comparative International Relations
European, American and Postcolonial Language
and Literature
Language Sciences
Environmental Sciences
(English curriculum: Global Environmental Change)
Science and Technology of Bio and Nanomaterials
(inter-university)

Бакалавърски и магистърски програми на
италиански език в следните области:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Economics & Management
Languages & Cultures
Science & Technology
Arts & Humanities
Public Governance & Social Change
International Studies & Globalisation
Preservation & Management of Cultural Heritage

UNIVESITY OF PADOVA
Местоположение:
Падуа
Образователни програми:
Бакалавърски и магистърски
програми
Eзик на преподаване:
италиански и английски език
Годишна такса:
EUR 1 858 – EUR 2 919
Стипендии:
Да, за определени програми.
University of Padova е е най-старият в Италия след университета в Болоня. Основан е през 1222 от голяма група студенти
и преподаватели, напуснали Болоня, търсейки по-голяма академична свобода. В него са преподавали Петрарка и Галилей,
получили са образованието си личности като Данте и Коперник.
През 16 и 17 век, Падуа се превръща в център на идеи и личности, които променят културната и научната история на
човечеството. За да предлага качествено образование на бъдещите културни и научни дейци, производители, предприемачи
и търговци, в края на 19 век университетът в Падуа се разширява и към традиционните факултети по право, медицина,
изкуства, науки и философия, добавя инженерство, фармация и политология.
Днес, програмите на University of Padova покриват широк спектър от сфери – от бизнес и предприемачество, ИТ и медицина
до инженерни науки, право и астрофизика.
Сред именитите възпитаници на университета се отличават учителят по анатомия на Леонардо да Винчи – Маркантонио дела Торе,
астрономът Николай Коперник, Галилео Галиелей, Джакомо Казанова, както и Елена Пископия – първата жена в света, завършила
университет. Андреа Весалио – основоположникът на съвремената анатомия, също е завършил университетът в Падуа.

Бакалавърски програми на английки език:
●● Animal care
●● Psychological science

Магистърски програми на английски език:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Forest science
Italian food and wine
Sustainable agriculture
Biotecnologie per l’alimentazione – degree course track
Biotechnologies for food science
Business administration
Economics and finance
Entrepreneurship and Innovation
European and Global Studies
Human rights and multi-level governance
Environmental engineering
ICT for Internet and multimedia
Mathematical Engineering
Local development
Medicine and Surgery
(в процес на официална акредитация от MIUR)

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Medical biotechnologies
Pharmaceutical biotechnologies
Cognitive neuroscience and clinical neuropsychology
Astrophysics and Cosmology
(в процес на официална акредитация от MIUR)
Data science
Molecular Biology
Physics
Physics of Data

Бакалавърски и магистърски програми на
италиански език в следните сфери:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Economics and Political Science
Law
Engineering
Medicine
Psychology
Science
Human and Social Sciences and Cultural Heritage
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IULM UNIVERSITY, MILANO
Местоположение:
Милано
Образователни програми:
Бакалавърски програми
Магистърски програми
и едногодишни специализации
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Годишна такса:
от EUR 3 500 до EUR 13 500
Стипендии:
Да, за определени програми

Вече над 40 години IULM University улеснява връзките и взаимодействието между бизнеса и културата в Италия. IULM
е единственият италиански университет, специализиран в областта на комуникациите и чуждите езици. Специалностите,
които предлага, са внимателно подбрани, за да отговарят на нуждите на съвременния бизнес. Това прави IULM
най-престижният университет за комуникации в Италия.
IULM University обучава професионалисти, които имат капацитета да се справят с предизвикателствата и възможностите
на съвременния глобален свят. Висококвалифицираният академичен състав се състои от преподаватели и международни
експерти. IULM отделя особено внимание на новите тенденции и иновации и има интегриран подход към теория и практика,
гарантиращ успешната реализация на студентите в света на бизнеса на управленско ниво.
IULM University има свръхмодерна учебна база, която разполага с всички съвременни услуги, необходими за обучение
и отдих. Той e водещ университет в областта на научните изследвания.

Бакалавърска програма на английски език:
●● BSc Corporate Communication and PR

Едногодишни магистърски програми на английски език:

●● Communication for International Relations (MICRI)
●● International Communication (MIC) – съвместно с Geert Hofstede Consortium, (Холандия), Leeds Beckett University
(Великобритания), Vilnius University (Литва)
●● Hospitality and Tourism Management (HTM)
●● Game Design
●● Food Design (with Scuola Politecnica di Design)

Двугодишни магистърски програми на английски език:
●● Strategic Communication
●● Hospitality and Tourism Management (HTM) – Dual degree

Едногодишни специализации и магистърски програми на италиански език:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Art, Valorization Strategies and the Market
Food & Wine Communication
Journalism
Asian Languages and Cultures
Management of Artistic and Cultural Heritage
Management of Social, Political and Institutional
Communication
●● Management of Made in Italy
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Art of Storytelling
Publishing & Music Production
Specialised Translation and Conference Interpreting
Marketing and Communications
Television, Cinema and New Media
Design Direction & Management
Sports Communication and Marketing
Management & Communication for Beauty and Wellness

JOHN CABOT UNIVERSITY
Местоположение:
Рим
Образователни програми:
Бакалавърски и магистърски програми
Eзик на преподаване:
английски език
Семестриална такса:
MA in Art History: EUR 19 000
Обучение: EUR 9 000
Настаняване: EUR 3 600 – 5 100
Стипендии: Да
John Cabot University е независим университет, специализиран в либералните науки. Предлага бакалавърски и study
abroad програми на английски език на студенти от над 70 държави.
Обучението се извършва в малки групи. Преподавателите окуражават диалога със студентите, а тяхната учебна
лаборатория е самият Рим – град на изкуство, история, бизнес и творчество.
По време на обучението си студентите имат възможност да започнат стаж в международни компании и организации,
консулства и неправителствени организации, музеи и др., както и да пътуват в командировки зад граница до други
държави в Европа, Африка, Близкия изток и Азия.

Бакалавърски програми на английски език
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Art History
Business Administration
Classical Studies
Communications
Economics and Finance
English Literature
History
Humanistic Studies
International Affairs
International Business
Italian Studies
Marketing
Political Science

Изисквания за прием
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Академична справка
Мотивационно писмо
2 бр. препоръки
Сертификат за владеене на английски език
Интервю
Апликационна форма

Стипендии

John Cabot University отпуска следнитe стипендии:
за отличен академичен успех, социални стипендии за
студенти с нисък доход и стипендии за определени
националности.

Магистратура на английски език:
●● MA in Art History
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AMERICAN UNIVERSITY OF ROME
Местоположение: Рим
Образователни програми:
Бакалавърски и Магистърски програми
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Годишна такса:
Бакалавърски програми: EUR 20 700
Магистърски програми: EUR 15 300
Стипендии: Да

Аmerican University of Rome комбинира модерните практики на висшето образование в САЩ, съчетани с европейската
и италианска класическа традиция на хуманитарните и либералните науки. AUR поддържа високи академични стандарти
и предлага богата гама от специализирани програми на английски език. Сред приоритетите на учебното заведение
са увеличаване на перпеспективите за работа чрез осигуряване на стаж по време на следването. AUR поддържа връзки
с над 50 организации на местно и международно ниво и осигурявва стаж по време на следването.
Студентите в AUR имат възможност да участват в разнообразни екскурзии с учебна цел, които се провеждат в определен
график и се подбират в зависимост от предмета и целите на програмата. Само част от тях включват: посещение на
Камарата на лордовете в Обединеното кралство, участие в археологически разкопки в Тоскана, Албания, Колизеума;
обсъждане на международните отношения в Гърция, Косово, Турция, Каталония, Брюксел, Гана. Други дестинации са
Бостън, Помпей, Виена, Филаделфия и Ню Йорк. Професорите в Американския университет пък от своя страна превръщат
Рим в своя открита класна стая и често допълват занятията си с посещения на града.

Бакалавърски програми (4 г.):
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Art History
Аrcheology & Classics
Business Administration
Communication
English Writing, Literature & Publishing
Film and Digital Media
Fine Arts
Interdisciplinary Studies
International Relations and Global Politics
Travel and Tourism Management

Магистърски програми (1,5 г.):
●●
●●
●●
●●

16

Arts Management
Food Studies
Peace Studies
Sustainable Cultural Heritage

IUAV UNIVERSITY OF VENICE
Местоположение:
Венеция
Образователни програми:
Бакалавърски и магистърски програми,
магистърски специализации,
PhD програми
Eзик на преподаване:
италиански и английски език
Годишна такса:
EUR 2 800
Стипендии:
Да, предлагат се.
IUAV University of Venice е създаден през 1926 г. като един от първите архитектурни университети в Италия. Основан е е от
световно известни архитекти като Карло Скарпа, Джузепе Самона, Манфредо Тафури и др. Днес той е сред топ учебните
заведения за изкуство и архитектура в Италия, с фокус върху сферите на дизайна, градското планиране, модата и театъра.
Гостуващи преподаватели са известни учени и професионалисти като Аравена, Джудит Кларк, Ричард Сера.
IUAV има споразумения с важни италиански и чуждестранни културни институции като La Biennale di Venezia, Teatro La
Fenice, Palazzo Grassi, Musei Civici Veneziani, Triennale di Milano, Parsons School of Design, MIT, IIT, CCA и Tongji University, които
имат пряк контакт със студентите на IUAV. Университетът предоставя на студентите и стажи в цяла Европа.
Университетът разполага с добре оборудвани лаборатории, както и висококвалифициран състав от преподаватели,
специалисти и експерти по всяка една от сферите на обучение. Студентите участват в редица работилници, където
прилагат своите знания и придобиват опит с помощта на техните преподаватели, които винаги са готови да им помогнат.
Над 4500 студенти посещават IUAV. Университетът предоставя на студентите си и межународни програми за обмен
в друга страна, като партнира с общо 170 университета в цяла Европа. 82% от завършилите IUAV успяват да се реализират
в изучаваната от тях сфера.

Бакалавърски програми на
италиански език (3 год.)
●●
●●
●●
●●

Architecture
Fashion Design and Multimedia Arts
Industrial Design and Multimedia
Planning and Urban Design

Магистърски програми на италиански
●●
●●
●●
●●

City and Environment: Planning and Policies
Fashion and Visual Arts
Product and Visual Communication Design
Theatre and Performing Arts

Магистърскa програмa на английски:
●● Master Degree Program in Architecture
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MIP SCHOOL OF MANAGEMENT
Местоположение: Милано
Образователни програми:
Магистърски програми и MBA
Eзик на преподаване:
английски език
Такса за обучение
Магистърски програми –
от EUR 11 500 до EUR 25 000
MBA – от EUR 32 000 до EUR 75 000
Стипендии:
Да

MIP е училището по мениджмънт на водещия университет по инженерни науки, архитектура и проектиране, Politecnico
di Milano. MIP има дългогодишна традиция в изследователската дейност и това му позволява да създаде и предложи едни
от най-иновативните програми в областта на бизнеса и индустриалния мениджмънт. Програмите съчетават управленските
знания и техническата компетентност на останалите училища на Politecnico di Milano по дизайн, енергетиката, ИКТ
и математика.
MIP е консорциум между Politecnico di Milano и ключови мултинационални корпорации и е сред най-реномираните бизнес
училища в Италия през последните 30 години. MIP отлично интегрира академичното ноу-хау с безценната възможност
за получаване на практически професионален опит в реална корпоративна среда.
MIP е разположен в Bovisa Campus, в североизточната част на икономическата столица на Италия, Милано. Това е град,
в който бизнесът и културата вървят ръка за ръка. Тук се намира прочутият оперен театър „Ла Скала” и има невероятни
търговски улици с низ от луксозни бутици на известни италиански дизайнери. Оживеният и космополитен Милано днес
предлага на своите посетители невероятни исторически забележителности, готически катедрали и ненадминати музеи и
галерии, съхранили духа на италианското творчество през вековете.

Програми на английски и италиански език

●● Master in Innovation and Entrepreneurship AMIE
●● Master in Business Analytics and Big Data BABD
●● Global Executive Master in Operations
and Supply Chain GEMOS
●● International Master in Fintech,
Finance & Digital Innovation FINTECH
●● International master in Marketing Management,
Omnichannel and Consumer Analytics
●● Global Master in Industrial Management GMIM
●● Executive Master in Project Management MPM
●● Master in Energy Management MEM
●● Master in Financial Risk Management MIFRIM
●● Master in Management of Research, Innovation and
Technology MIT
●● Consumer Goods Innovation and Markerting CGIM

●●
●●
●●
●●

International Master in Luxury Management IMLUX
Master in Project Management IMPM
Master in Performing Arts Management MPAM
Master in Supply Chain and Procurement Management
MSCPM

MBA programs:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

International full time MBA
International Part Time MBA
Executive MBA
Flex EMBA
International Flex EMBA – The Distance Learning MBA
IMM Global EMBA

Стипендии

MIP отпуска стипендии за високи академични резултати и на база семейни доходи.

Изисквания за прием

За кандидатстване за магистърските програми се изисква попълнена апликационна форма, диплома за завършена
бакалавърска степен в сходна специалност, сертификат за владеене на английски език TOEFL/IELTS, 2 препоръки,
CV и интервю.
За International Full Time and Part Time MBA се изисква и няколко години професионален опит на ръководна позиция.
За MBA се изисква допълнително и успешно положен тест GMAT/GRE или MIP.
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LUISS BUSINESS SCHOOL
Местоположение: Рим
Образователни програми:
Магистърски програми
Eзик на преподаване: английски
Tакси: Магистърски специализации:
EUR 14 000 – 16 000
Магистърски програми:
EUR 12 000 – 15 000
МВА програма: EUR 30 000
Стипендии: Да, за определени програми.
LUISS Business School е топ бизнес училище в сърцето на Рим, където красотата, историята и културата формират
изключителна атмосфера. Училището е ситуирано в една от най-вълнуващите, исторически и артистични части на Рим
и сградите му отразяват атмосфертата и красотата на града.
LUISS Business School обучава таланти, които ще могат да допринасят за социалното и бизнес развитие в малки
и големи институции, като комбинират предприемачески дух, креативност и способността да решаваат проблемите, пред
които се изправят.
Методологията на обучение на LUISS Business School е ориентирана към развиването на начин на мислене, който
изостря възприятията за заобикалящия свят и развива жизненноважни умения за успех. Всички образователни
програми включват лаборатории, уъркшопи и мултидисциплинарни активности, които отправят предизвикателство
към студентите да проучат в дълбочина вълнуващ и актуален въпрос.
LUISS Business School е мост между академичния и бизнес света чрез своето партньорство с Confidustria. То ангажира
организации от корпоративния, неправителствения и публичния сектор да участват директно в създаването на специфични
програми, обучаващи в съвременни управленски практики, които бизнесът използва. Опитът на LIUSS Business School
е със силна международна насоченост, за да гарантира глобален подход и възможността да се създаде мрежа без граници.
В учебния план е застъпено подобряването не само на когнитивните, но и т.нар. soft skills на студентите, техният
капацитет да се се развиват и да работят ефективно в международна и мултиетническа среда, да се учат от опита,
и да осъзнават своята мисия и визия за бъдещето.
Изследователската дейноста на LUISS Business School е с фокус върху стратегическо и корпоративно обновяване,
организационно управление, мениджмънт и атестация на резултатите, както и иновация и организационен дизайн.
Всички програми на LIUSS са акредитирани от EQUIS. Престижаната международна организация признава LUISS сред
най-добрите 150 от общо 15 000 бизнес училища в света.

Магистърски специализации (1 год):
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Master in Corporate Finance
Master in Accounting, Control and Finance
Master in Big Data and Management
Master in Tourism Management
Master in International Management
Master in Energy Industry
Master in Risk Management and Insurance – major of
the master in management and technology
●● Master in Digital Ecosystem – major of the master in
Management and Technology

●● Master in luxury
●● Master in Fashion
●● Disruptive M&A

Магистърски програми (2 год.)
●● MSc Corporate Finance
●● MSc Marketing
●● MSc Management
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ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Местоположение: Милано, Рим, Торино,
Венеция, Каляри, Флоренция, Комо,
Мадрид, Барселона, и Сао Пауло
Образователни програми:
Тригодишни програми, Бакалавърски и
Магистърски програми, Едногодишни
квалификации, Летни курсове
Eзик на преподаване: английски,
италиански, испански
Tакси: Бакалавърски програми:
EUR 8 800 – 17 000;
Mагистърски програми EUR 11 900 – 18 900
Стипендии: Да
Istituto Europeo di Design (IED) е една от най-значимите образователни институции в сферите мода, дизайн, визуални
изкуства и комуникации в Европа. Институтът, известен като една от най-добрите дизайнерски академии в Милано,
има седем бази в Италия, две в Испания и две в Бразилия.
По време на обучението си студентите работят върху реални проекти на водещи бизнес-организации в областта
на дизайна, което значително улеснява навлизането им в професионалният живот. Ежегодно близо 100 компании, между
които Canon, Swatch, Hewlett Packard, Whirlpool, Hitachi, AlItalia, Fendi, Max Mara, Armani, Pupa, Ferre, IBM, BMW, Fiat, Philips
и др., участват с различни активности в академичната подготовка.

ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:
Бакалавърски програми и тригодишни курсове:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Fashion Marketing and Communication
Fashion Stylist and Communication
Fashion Design
Fashion Stylist
Jewellery Design
Jewellery & Accessories
Interior Design
Interior and Furniture Design
Photography
Product Design
Graphic Design, Motion Graphics and Video
Business Design
Transportation Design
Creative Advertising and Branding

Летни курсове:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Fashion Marketing
Design – Made in Italy
Fashion Design – Design your Capsule Collection
Fashion Events and PR
Graphic Design and Portfolio
Rome Architectural Sketchbook
Car Design – An Introduction
Contemporary Art in Venice
Interior and Showroom Design
Advanced Graphic Design

Магистърски програми
и магистърски специализации:
●● Fashion Design
●● Fashion Marketing
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Fashion Communication and Styling
Jewellery Design
Interior Design
Product Design Labs
Strategic Design Labs
Transportation Design
Design Management
Design – Innovation, Strategy and Product
Graphic Design
Communication Design labs
Trends Research
Brand Design and Management: Food, Wine and Tourism
Digital Communication and Marketing of Fashion
Business for Arts and Culture
Brand Management and Communication
Arts Management
Curatorial Practice
Fashion Management
Fashion Business
Design for Urban Environment
Interaction Design
Service Design
Design for Virtual Reality
New Skins: Smart Fabrics and Wearables
Photography

Istituto Europeo di Design предлага много разнообразни
програми на италиански (в Милано, Рим, Флоренция,
Венеция, Каляри, Комо и Торино) и испански език
(в Барселона и Мадрид). Ако искате да разберете
дали Вашата предпочитана специалност се предлага
на италиански или испански, обърнете се към нашите
консултанти за дизайнерски училища в Италия.
Ще ги откриете на info@skylines-bg.com
и на телефон 02/ 987 9958.

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

МИЛАНО

През 1966 г. в Милано – градът на архитекти, дизайнери, стилисти, предприемачи
и издатели, е създаден институтът, чиято основна цел е да разгърне младите творци,
като създава условия да изучават теории и практики, за да сбъднат своите мечти
и да проектират продуктите и формите на бъдещето. В базата в Милано се предлага
и най-голямо разнообразие от програми на английски език

РИМ

IED Рим отваря врати за първи път през 1973 г. и днес обучава около 1500 студенти
в две бази в кварталите San Giovanni (факултетът за визуални комуникации) и Testaccio
(магистърски департамент, факултет по дизайн). Рим е център и отправна точка за
определени сектори в творческата индустрия: от визуални изкуства до художествени
и културни продукции в областта на киното, музиката, театъра и сценичните изкуства;
от мода до занаятчийство и дребен и среден бизнес. Градът редовно е домакин на
събития от национално и международно значение, в които IED е ключов фактор,
включително Филмовия фестивал, фестивала RomaEuropa и фестивала за фотография
AltaRoma AltaModa.

ВЕНЕЦИЯ

Основана през 2007 г., базата на IED се намира в центъра на града – в Palazzo Franchetti.
Наред с характерните за института творчество, иновативност и експериментален дух,
седалището на IED във Венеция се оформя и като център за редица културни дейности
и събития. Със своето културно наследство „градът на лагуната” е средище и за
множество малки и средни компании, специализирани в реставрацията и опазването
на значими произведения на изкуството.

ТОРИНО

Като център на италианския следвоенен ренесанс, Торино е развил икономика със
солидни традиции в автомобилната индустрия. Градът притежава ресурси и опит
за върхови постижения, които днес подхранват развитието на предприемачеството
чрез широк спектър от услуги: от информационните и комуникационни технологии
до научно-технологичната изследователска работа и образованието. Именно в тази
плодотворна среда се намира базата на IED в Торино, която е основана през 1989 г.
и оттогава насам поддържа отлични отношения с местната икономика и бизнес.

КАЛЯРИ

Каляри е административен център на региона, разположен в южната част на остров
Сардиния, в самото сърце на Средиземно море. Със своя мек средиземноморски
климат, слънчево време и кристално чисто море Сардиния предлага високо качество на
живот и е идеално място за обучение. Разположен в бързо променяща се бизнес среда,
Каляри е град, в който процъфтяването на туризма и хотелиерството се комбинира
с напредъка на телекомуникациите и биотехнологичната изследователска работа.
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ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

ФЛОРЕНЦИЯ

Флоренция е люлката на Италианския ренесанс и дом на едно невероятно културно,
художествено и архитектурно наследство. Тоскана е известна повече с живописните
си пейзажи, отколкото с развитието на частния бизнес, но всъщност е една от найактивните области в Италия по отношение на дизайна, модата и комуникациите.
Редица компании, сред които Gucci, Ferragamo, Roberto Cavalli, Emilio Pucci и Prada,
разработват модните си линии именно в Тоскана, превръщайки я в сърцето на марката
„Произведено в Италия”.

МАДРИД

Столицата на Испания, Мадрид е уникална със своята енергия, креативност
и оживеност. Този град на промяната се оформя като средище и сцена за изява на
архитекти и авангардни дизайнери; пример за модерно строителство, мода и изкуство;
неустоима притегателна сила за младостта и новите тенденции. Привлечен от
новаторския дух на града, през 1994 г. IED основава своето първо училище в Испания.

БАРСЕЛОНА

IED открива своята база в Барселона през 2002 г. в Gràcia – най-автентичният
и харизматичен квартал в града. За 11 години училището се превръща в еталон за
обучение по дизайн на национално и международно равнище. Лидер в прилагането на
последните тенденции и научни изследвания, IED предлага на студентите възможност
да работят върху реални бизнес проекти.

САО ПАУЛО

Сао Пауло се конкурира с Рио за титлата основен културен център и е столица
на най-динамично развиващите се индустрии в страната. В IED – Сао Пауло се
предлагат: тригодишни курсове: Industrial Design; Fashion Design; Media Production;
Interior Design; Jewellery Design; Graphic Design;
Магистърски програми: Interior Design; Strategic Design; Transportation Design; Fashion
Marketing and Communication; Editorial Design; Branding Experience
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ISTITUTO MARANGONI
Местоположение: Милано, Флоренция,
Лондон, Париж, Шанхай, Шенжен, Мумбай,
Mаями
Образователни програми:
Бакалавърски и магистърски програми,
тригодишни курсове, едногодишни
програми
Eзик на преподаване:
английски, италиански и френски език
Tакси: Бакалавърски програми и
тригодишни курсове: EUR 9 000 –
EUR 18 700; Магистърски програми:
EUR 17 000 – EUR 27 100
Стипендии: Да
Историята на Istituto Marangoni започва преди повече от 70 години, когато е основан като артистичния институт
на облеклата Марангони в Милано и израства с него в развитието на италианската pret – á – porter индустрия. Историята
на института е неразривно свързана с италианската модна индустрия и заема основна роля в нея.
През последните 78 години са били обучени три поколения модни специалисти: над 44 000 дипломанти, идващи от четирите
различни краища на света. Днес, Марангони е световноизвестен и престижен институт по мода и дизайн с голямо име
и водеща роля в сферата. Той има кампуси в Милано, Флоренция, Лондон и Париж, а от 2017 година в Мумбай, Индия,
а от 2018 – в Маями, САЩ. Базата на Istituto Marangoni в модната столица на Италия – Милано, е разположена в оживения
център на града, само на няколко пресечки от офисите на важните модни компании и известната via Montenapoleone –
световен център за стил и лукс.

Fashion

Бакалавърски програми /
Тригодишни програми:
●● Fashion Design
●● Fashion Design & Womenswear
●● Fashion Design & Menswear
●● Fashion Design & Accessories
●● Fashion Styling & Creative Direction
●● Fashion Styling & Visual
Merchandising
●● Fashion Business
●● Fashion Business & Buying
●● Fashion Business, Communication
& Media
●● Fashion Design & Marketing
●● Fashion Studies
Магистърски програми /
Мастър курсове:
●● Fashion Design Womenswear
●● Fashion Design Menswear
●● Fashion Design Collection &
Marketing

●● Fashion Digital Management
●● Fashion Styling, Photography & Film
●● Fashion Promotion, Communication
& Media
●● Fashion & Luxury Brand
Management
●● Contemporary Fashion Buying
●● Fashion Product Management
●● Fashion Start-Up
●● Luxury Accessories Design &
Management
●● Sportswear Design

Design

Бакалавърски програми /
Тригодишни курсове:
●● Interior Design / Interiors
●● Interior Design & Lightening
●● Product Design / Design for Product
●● Product Design & Furniture
●● Visual Design

Магистърски програми /
Мастър курсове:
●● Contemporary Interior Design /
Interior Design
●● Surface& Textile Design
●● Product & Furniture Design /
Product Design
●● Fine Jewellery Design
●● Design Management

Art

Бакалавърски програми /
Тригодишни програми:
●● Multimedia Arts
●● Art History and Culture
Магистърски програми /
Мастър курсове:
●● Arts Management
●● Curatorial Management

Кратки специализирани курсове:

Istituto Marangoni предлага подготвителни и интензивни курсове с продължителност от 3 седмици до 1 година;
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NABA – NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI MILANO
Местоположение:
Милано, Рим
Образователни програми:
Бакалавърски програми, Магистърски
програми, Едногодишни специализации
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Tакси:
Бакалавърски програми: EUR 6 130 – 16 500
Магистърски програми: EUR 11 500 /
Едногодишни специализации: EUR 13 950
Стипендии: Да
Nuova Academia di Belle Arti (NABA) е частна академия за мода, дизайн и визуални комуникации в Италия. Учебното
заведение е част от Galileo Global Education – международна мрежа от партниращи си университети и академии,
предлагащи първокласно обучение в арт и дизайн направлението.
Основана през 1980 година в Милано, днес NABA е най-голямата частна академия в Италия, предлагаща висококачествено
обучение на над 4000 студенти от 70 националности. Бакалавърските и магистърски програми, които учебното заведение
предлага, се преподават както на английски, така и на италиански език и са акредитирани от Министерство на културата,
университетите и научните изследвания (MIUR) в Италия.
Академията поддържа тесни връзки с индустриятa. По време на своето обучение студентите имат възможност да работят
върху реални проекти със световни компании като Maserati, Motorola, Swarovski, Versace, Bayer, P&G, Adidas, Fiat, Tommy
Hilfiger, BMW Design, De Beers, Trussardi и др. По този начин те не само развиват своите креативни умения, но и се подготвят
за уверено навлизане на пазара на труда. В рамките на една година от дипломирането си, 89% от завършилите студентите
успяват да се реализират успешно на професионалната сцена.

BA Бакалавърски програми (3 год.):

На английски и италиански език:
●● BA in Design
●● BA in Fashion Design
●● BA in Graphic Design and Art Direction
●● BA in Painting and Visual Arts
●● BA in Creative Technologies
●● BA in Media Design and Multimedia Arts
●● BA in Set Design

Магистърски програми на английски
и италиански език (2 год.):
●●
●●
●●
●●
●●
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MA in Visual Arts and Curatorial Studies
MA in Communication Design
MA in Fashion and Textile Design
MA in Interior Design
MA in Product Design

Едногодишни специализации:
●● Master in Photography and Visual Design на английски
и италиански език
●● Master in Creative Advertising на английски език
●● Master in Contemporary Art Markets на италиански
и английски език

Специални програми за международни студенти:
●● Летен курс в Милано
●● Летен курс в Рим

„МИЛАНО Е МЯСТОТО ДА СЕ УЧИ ДИЗАЙН И ИЗКУСТВА“
Елия, участник в летен курс по интериорен дизайн на NABA
Участието ми в летния курс по интериорен дизайн на
NABA беше съвсем спонтанно решение. Вече ме бяха
приели в бакалавърската програма по дизайн, когато
разбрах от „Скай Лайнс“ за конкурса на академията
Voiceless Story. Не ми се вярваше, че точно аз ще бъда
сред 20-те щастливци от цял свят, които ще спечелят
стипендия за летните курсове на NABA, но реших да
проверя възможностите си. За моя изненада проектът
ми бе награден с 50% отстъпка от таксата за обучение
в летния курс на NABA и започнах да броя дните
до заминаването за Милано.
Още с пристигането си успешно се загубих няколко пъти
в метрото преди да стигна до академията. Там започна
двуседмичното ми приключение. Не само се запознах с основите на интериорния дизайн, но и срещнах много страхотни
хора, с част от които ще поддържам контакт и в бъдеще. Въпреки постиженията им, професорите, водещи курса, бяха
много земни хора. Личеше си, че влагат душа и сърце в
това, което правят. Отделяха време на всеки поотделно
за консултация, като даваха насоки върху какво
трябва да се обърне по-особено внимание. Освен това
непрекъснато споделяха нови идеи с нас, за да можем
да изградим проекта си по възможно най-добрия начин.
Кампусът на NABA в Милано е много добре
структуриран и модернизиран и всяка сграда си има
свое предназначение. Винаги когато имаш проблем или
въпрос, дори и за най-малките неща, те насочват към
човека, който може да ти съдейства. Обичах и обедните
почивки, в които седях навън в градината на кампуса и
говорих с приятели, сякаш съм на пикник.
Милано е един от най-подходящите градове да учиш нещо в сферата на дизайна и изкуството. Можеш да почерпиш
вдъхновение от всякъде – от архитектурата, хората, музеите и изложбите. Милано е много красив и топъл град, събиращ
в себе си културите на много държави. Там никога няма да се почувстваш като чужденец и ще имаш възможността
да опознаеш и други държави от Европа и Азия благодарение на приятелите, които със сигурност ще откриеш.
Тези две седмици, прекарани в Милано, бяха изпълнени
с много емоции и вдъхновение. Курсът все повече
затвърди желанието ми да се занимавам с интериорен
дизайн и с нетърпение очаквам да започне учебната
година.
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DOMUS ACADEMY
Местоположение:
Милано
Образователни програми:
Едногодишни магистърски
специализации
Eзик на преподаване:
английски
Годишна такса:
Магистърски специализации (1 год):
EUR 19 990
Стипендии: Да
Domus Academy е една от водещите академии за мода и дизайн в Италия. Основана в Милано през 1982г., тя е първият
международен колеж, който предлага следдипломни програми с професионална насоченост в сферата на модата и дизайна.
През годините академията се превръща в научна лаборатория за изследвания в сферата на иновациите, модата и дизайна
и е трикратно номинирана от списание “Business Week“ за едно от най-добрите училища по дизайн в света.
Една от основните отличителни черти на академията е динамичният обмен на идеи между експертните преподаватели
и множеството международни студенти.
Domus Academy предлага едногодишни магистърски специализации на английски език, които целят за кратко време
да подготвят студентите за уверено навлизане в професионалния свят на дизайна и да отговорят на търсенето на пазара.
Обучението е организирано в 4 модула, които включват теоритична подготовка + практика. В края на обучението си студентите
имат възможност да проведат стаж за изготвяне на финално портфолио в компании като Mercedes Benz, Ducatti, Yamaha,
Swatch, Whirlpool, Nike, Nestle и много други.

Магистърски специализации
на английски език (1 год.):
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Business Design
Product Design
Luxury Brand Management
Fashion Design
Fashion Management
Fashion Styling & Visual Merchandising
Interaction Design
Interior & Living Design
Urban Vision & Architectural Design
Visual Brand Design
Service Design

Стипендии

До 60% от таксата. Domus Academy си сътрудничи с водещи компании, с които съвместно организира конкурси
за стипендии.
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SCUOLA POLITECNICA DI DESIGN
Местоположение: Милано
Образователни програми:
Магистърски и едногодишни курсове
Eзик на преподаване:
италиански и английски език
Такси: Магистърски програми:
EUR 13 000 – EUR 15 300
Едногодишни курсове:
EUR 9900 – EUR 10 300
Стипендии: Да

Известна в цял свят с отличната си материална база, висококвалифицирания академичен колектив и качеството
на преподаване, Scuola Politecnica di Design е дала професионална квалификация на хиляди дизайнери от цял свят. Вече
60 години академията Scuola Politecnica di Design създава дизайнерски продукти с грижа за човека. Целта на учебното
заведение е не просто да насърчи добрия дизайн, който може да комуникира специфични усещания, а да постави в центъра
му отделната личност.
Scuola Politecnica di Design е тясно специализирана професионална дизайнерска академия и в нея преподават едни от
най-изтъкнатите италиански специалисти в сферата на визуалните комуникации: дизайнерът и писател Бруно Мунари,
графичният дизайнер Макс Хубер. През годините, Scuola Politecnica do Design е била домакин на много известни лектори,
сред които: италианската легенда в дизайна Акиле Кастилиони, дизайн критикът Доналд Норман, Родолфо Бонето
и Роберто Самбоне.
Учебните курсове са разработени в тясно сътрудничество с много извести италиански и световни корпорации, сред които:
Audi, Volkswagen, Lamborghini, Microsoft, Cappellini, IКЕА, Nivea, Heineken, Alfa Romeo, Adidas, Poltrona Frau Group, Whirlpool,
Triennale, 3M, Artemide и други.
Scuola Politecnica di Design е спечелила няколко важни отличия за заслуги в сферата на дизайна. Сред тях са:
най-престижната международна награда за дизайн „Златен компас”, златен медал на Триеналето в Милано и грамота
за заслуги от община Милано.

Магистърски курсове на английски език (1 год.): Master Course in Industrial Design / Master Course in Transportation
& Car Design / Master Course in Interior Design / Master Course in Web and Digital Design / Master Course in Visual Design /
Master in Mid Interior Design / University Master Course in Food Design & Innovation.
Едногодишни курсове: One Year Course in Interior and Product Design / One Year Course in Visual Design /
One Year Course in Car Design Tools

Настаняване

SPD съдейства при настаняването на студентите, приети за редовно обучение в апартаменти или стаи под наем
в Милано. Академията предоставя списък със свободни жилища, както и координати на други студенти, които също
търсят настаняване. Предоставят се и съвети за най-подходящите квартали за живеене в града.

Стипендии

Всяка година SPD, заедно с Academic Partners предлага стипендии и отстъпки от учебната такса на студенти с висок
академичен потенциал.
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FLORENCE DESIGN ACADEMY (F.D.A.)
Местоположение: Флоренция
Образователни програми:
Магистърски курсове, академични
програми (1/2/3 год.) и Dual Master курс
Eзик на преподаване:
английски език
Tакси: Магистърски курсове и
академични програми: EUR 6 950
Dual Master курс – EUR 10 950
Стипендии: Не

Florence Design Academy е международна академия, специализирана в областта на интериорния, графичен и индустриален
дизайн, 3D графиката и 3D анимацията, и е известна като едно от най-добрите и футуристични дизайн училища в Европа.
Базата на академията се помещава в историческата сграда от XVII век на Palazzo Testa, в центъра на Флоренция, и се
намира само на 50м. от Piazza Duomo и катедралата Santa Maria del Fiore.
Училището разполага с модерни съоръжения и предлага специализирано образование в областта на дизайна. Обучението
във FDA се основава на новаторски методи и решения, за да удовлетвори нуждите не само на съвременното, но и на
бъдещото поколение студенти.
Студентите във FDA ще имат възможността да изучават безплатно италиански език и да се потопят в италианската
култура, изкуство и начин на живот. Обучението във всички програми е на английски език. Florence Design Academy
предлага и Dual Master програма, който дава възможност студентите да изучават два магистърски курса едновременно.

Магистърски курс на английски език (1 год.)
●● Master in Graphic Design
●● Master in Interior Design
●● Master in Industrial Design

Академични програми на английски език (1/2/3 год.)
●● Graphic Design
●● Interior Design
●● Industrial Design & Product Design

Настаняване

При успешен прием академията съдейства в търсенето на частни квартири във Флоренция или предоставя контакти
на агенции за имоти.

Изисквания за прием

Изискват се копие от диплома за средно образование или бакалавърска степен в специалност, сходна на тази, за която
се кандидатства (или академична справка, ако все още няма диплома), портфолио, CV, мотивационно писмо и сертификат
за владеене на английски език.
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ACCADEMIA ITALIANA
Местоположение: Флоренция, Рим
Образователни програми:
Бакалавърски програми, Магистърски
курсове, професионални и летни
курсове, езикови курсове
Eзик на преподаване:
английски и италиански език
Годишна такса:
Бак. програми: EUR 7 520
Mаг. курсове: EUR 9 900
Летни курсове: EUR 500 – 2 000
Проф. курсове: EUR 4 400 – EUR 7 300
Стипендии: Да
Accademia Italiana е основана през 1984г. и е едно от най-престижните учебни заведения за мода, дизайн и фотография.
Академията има бази в Рим и Флоренция и е единственото частно висше учебно заведение за приложни изкуства във
Флоренция и Тоскана, което е оторизирано да предлага бакалавърски програми по мода, дизайн и фотография, признати
от Министерството на образованието в Италия. Академията предлага също международни бакалавърски програми, както
и магистърски програми и краткосрочни професионални курсове.
Accademia Italiana предлага Three Year International Bachelor’s Degree – програма, даваща възможност на студентите
да се обучават в Европейска бакалавърска програма на английски език.

Бакалавърски програми на английски и
италиански език:
●●
●●
●●
●●
●●

Fashion Design
Interior and Product Design
Photography and New Media
Graphic Design
Jewelry Design

Летни курсове
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Fashion Design
Fashion Illustration
Interior Design
Italian Product Design
Photography
Drawing and Painting

Магистърски курсове

●● Master in Fashion as Art
●● Master in Interior and Product Design
●● Master in Luxury Marketing & Brand Management

Едногодишни и професионални курсове
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Fashion Design
Interior Design
Fashion Merchandising
Design of Retail Spaces
Fashion Photography
Styling
Contemporary Jewelry design
Graphic Design
Drawing and painting
Window Displays Design
Video & Sound production
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ACCADEMIA COSTUME & MODA
Местоположение: Рим
Образователни програми:
Бакалавърски и магистърски програми;
професионални, летни и интензивни курсове
Eзик на преподаване: английски и италиански език
Годишна такса:
Бакалавърски програми – EUR 10 000
Магистърски специализации – EUR 15 000
Професионални курсове – EUR 9 760
Интензивни курсове – EUR 3 355
Летни курсове – EUR 1 220
Стипендии: Да
Accademia Costume & Moda е основана през 1964 година. През последните 50 години академията е културен център,
предоставящ на света на модата и шоубизнеса професионалисти на изключително национално и международно ниво.
Сред завършилите Accademia Costume & Moda са създателите на марките Maurizio Galante, Aquilano Rimondi, Maison Albino,
арт директорите на някои от най-известните модни къщи: Gucci, Cerruti, Maison Leonard, а също така актрисата Изабела
Роселини, носителят на Оскар за най-добър грим във филма Driving Miss Daisy, Manlio Rocchetti и др.

Бакалавърски програми на италиански:

Летни курсове

Магистърски специализации на английски и
италиански език (1 год)

Настаняване

●● Costume and Fashion
●● Cinema and Filmmaking: Media Design and Multimedia Arts
●● Fashion Editor – Styling and Communication

●●
●●
●●
●●
●●
●●

The Art & Craft of the Costume Designer
Fabrics Innovation Design
Fashion Jewelry
Alta Moda, Fashion Design
Creative Knitwear Design
Accessory Design (in partnership with Fendi)

Професионални курсове
●● Fashion Communication
●● Fashion Design

Интензивни курсове
●●
●●
●●
●●
●●

30

3D Draping
Prototyping for Shoes and Bags
Jewelry and Bijou Design
Fashion Marketing and Advertising
Visual Merchandising

●● Intro to Fashion and Accessories Design
●● Intro to Fashion Communication and Styling
●● Intro to Costume design

Академията работи в партньорство с агенция за
настаняване в Рим.

Стипендии

Accademia Costume & Moda отпуска ограничен брой
стипендии за всяка програма.

LINGUAVIVA
Местоположение: Милано, Флоренция
Образователни програми:
Подготвителни курсове за приемни изпити, езикови
и специализирани курсове
Eзик на преподаване: английски и италиански език
Такса:
oт EUR 400 до EUR 7 300 в зависимост от
продължителността и типа на избрания курс
Стипендии: Не

LinguaViva предлага на международните студенти възможност да учат италиански език в сърцето на едни от най-красивите
градове – Милано и Флоренция. Във Флоренция училището се помещава в елегантна сграда от 19-ти век, а базата
на езиковия център в Милано се намира в красива нова сграда в търговската част на града. Курсистите са от над 60
държави с интереси в сферата на дизайна, модата, музиката и бизнеса, които искат да усъвършенстват чуждоезиковите
си умения. Групите за всеки курс са от не повече от 15 души.

Подготвителни курсове курс за изпити при
кандидатстване за университет:
Linguaviva Milano:

●● Foundation for Italian University – за кандидатстване
на италиански език в програмите Architecture, Design,
Engineering (32 седмици)
●● Short Programme in Italian – Architecture, Engineering,
Design, Economics (6 седмици)
●● Short Programme in English – Architecture, Medicine
(5 седмици)
●● Preparatory for Fashion and Design (4 седмици)

Linguaviva Florence:

●● Preparatory for Italian University – за кандидидатстване
на италиански език за програмата Медицина,
Ветеринарни науки и икономика (12 седмици)
●● Foundation for Italian University – за кандидидатстване
на италиански език за програмата Медицина,
Ветеринарни науки и икономика (32 седмици)

Eзикови и специализирани курсове
●● Подготовка по италиански език: Standard (20 урока на седмица в група), Intensive (30 урока на седмица в група)
и Super Intensive (30 урока на седмица, от които 20 в група и 10 индивидуални).
●● Индивидуални уроци по италиански език: 20, 30, 40 / урока седмично
●● Индивидуална подготовка за сертификат CILS (Certificate of Italian as a Foreign Language)
●● Италиански + изкуство (Флоренция) – обучение по език + уроци по моден и интериорен дизайн, фотография и рисуване.
●● История на изкуството (Флоренция) – 15 урока на седмица.
●● Италиански + готварство (Флоренция) – 20 урока по италиански език и 6 урока по готварство на седмица.
●● Preparatory course for university entrance examination – академичен италиански език и академични дисциплини.
Някои от курсовете имат допълнителни изисквания: ниво на владеене на езика, както и минимална и/или максимална
продължителност. За повече детайли относно предпочитания от вас курс, моля свържете се с нас на info@skylines-bg.com.

Настаняване

В Милано има възможност за настаняване в апартамент, семейство или общежитие, а във Флроенция –
в апартамент или семейство.
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ЕЗИКОВИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ
В ИТАЛИЯ
РИМ
Рим – „Вечният град”, съчетава традиции с мода, елегантност с непринуденост и предлага богат и разнообразен културен
живот. В него ще станете свидетели на изобилие на стилове от различни епохи: от римската до средновековната
архитектура, от съвършенството на Ренесанса до бароковия разкош. Това изобилие прави Рим един от най-атрактивните
и вълнуващи градове в света.

Езикови центрове
Scuola Leonardo da Vinci

Scuola Leonardo da Vinci е официално призната от Министерството
на Образованието в Италия и разполага с бази в Милано, Флоренция,
Рим и Сиена и е акредитирана от съответните региони. Училището в
Рим се помещава в атрактивна и елегантна аристократична сграда в
центъра на града, в пешеходната зона, а в близост са Piazza Navona,
Castel S. Angelo и St. Peter Basilica. Наскоро откритата студентска
ложа “GustoLab” предлага безплатен интернет, кафетерия, вино и
средиземноморска кухня.

Dilit IH (Divulgazione Lingua Italiana)

						

Предлагани курсовe

Dilit IH (Divulgazione Lingua Italiana) е създадено през 1974 и е едно
от първите езикови училища в Италия, за изучаване на италиански
като чужд език. Dilit IH е част от International House, международна
организация с над 150 езикови центрове в света. Училището
се помещава в 5 етажна сграда в стил “Либерти”, към която са
направени и още две пристройки с допълнителни 16 класни стаи.
На разположение на студентите са компютърна зала и кафене,
както и безплатен Wi-Fi. Базата на Dilit се намира в центъра на Рим
само на няколко пресечки от централната ЖП гара (Termini).

Scuola Leonardo da Vinci

Dilit IH

Стандартен/ Интензивен

●

●

Курс в малки групи

●

●

Индивидуално обучение One-to-One

●

●

Бизнес италиански **

●

●

Italian Art, History & Culture *

●

●
●

Подготовка за тест
Подготвителна година/ академичен семестър

●

50+

●
●

Италиански + стаж
●

●

* Специализирани курсове по архитектура, мода, дизайн, фотография, музика, театрални изкуства, филми, вино, готварство,
литература.
** Специализиран курс по италиански език в работната среда.
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МИЛАНО
Милано е мястото, където бизнес, мода, дизайн и изкуство се сливат. Този град e икономическият двигател на Италия.
Оживеният и космополитен Милано днес предлага на своите посетители невероятни исторически забележителности,
готически катедрали и ненадминати музеи и галерии, съхранили духа на италианското творчество през вековете.

Езикови центрове
Scuola Leonardo da Vinci

Scuola Leonardo da Vinci разполага с бази в Милано, Флоренция, Рим и Сиена
и е акредитирана от съответните региони.
Училището на Scuola Leonardo da Vinci в Милано е разположено в тихия студентски
кампус в Navigli zone с добра връзка с градската транспортна мрежа. Миланската
катедрала е само на 20 минути пеша. Учениците посещават занятия в климатизирани
класни стаи, а на разположение има бар, градина и столова.

International House Milano

IH Milano е асоцииран член на International House World Organization – мрежа от 150
партниращи си училища в 50 държави и акредитиран от Italian Ministry of Education,
член на IHWO, AISLi и ASILS. Разположено е в елегантна сграда в центъра на Милано,
на 5 мин. пеша от Duomo Cathedral. Базата на училището разполага с 13 светли класни
стаи с телевизор и DVD; зала за самостоятелна подготовка, компютри, библиотека,
безплатен интернет и Wi-Fi.

Linguaviva Milano

Linguaviva в Милано предлага на международните студенти възможността да учат
италиански в сърцето на един от най-красивите градове на Апенинския полуостров.
Базата на езиковия център е в централната част на града, в красива нова сграда,
която разполага с удобни и модерно оборудвани класни стаи. Групите са по максимум
15 курсисти.

Предлагани курсовe
Scuola Leonardo da Vinci

IH Milano

Linguaviva

Стандартен/ Интензивен

●

●

●

Курс в малки групи

●

Индивидуално обучение One-to-One

●

●

●

Бизнес италиански **

●

Italian Art, History & Culture *

●

●

●

●

●

Италиански + стаж

●

●

50+

●

Подготовка за тест
Подготвителна година/ академичен семестър

●

* Специализирани курсове по архитектура, мода, дизайн, фотография, музика, театрални изкуства, филми, вино, готварство,
литература.
** Специализиран курс по италиански език в работната среда.
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ФЛОРЕНЦИЯ
Флоренция е величествен град с богат културен живот: музеи, художествени галерии и паркове. Някогашна столица
на кралство Италия и дом на световни таланти като Данте, Макиавели, Галилей, Микеланджело и Да Винчи. Градът,
който не заспива, предлага очарованието на стара Италия, съвременни театри, таверни, споделящи улиците с барове в
старовремски стил.

Езикови центрове
Scuola Leonardo da Vinci

Scuola Leonardo da Vinci разполага с бази в Милано, Флоренция, Рим и Сиена
и е акредитирана от съответните региони.
Първият учебен център на Scuola Leonardo da Vinci, този във Флоренция, е създаден
през 1977 г и е разположен на красивия исторически площад Piazza del Duomo в
сграда с прекрасна гледка към катедралата в центъра на града, само на няколко
минути от най-значимите забележителности.

Sprachcaffe Languages PLUS

Центърът е акредитиран от ASILS, Италианското Министерство на образованието,
ALTO и WYSE
Базата на Sprachcaffe във Флоренция е с идеално местоположение в живописната
част на града, в близост до катедралата и къщата музей на Микеланджело. Класните
стаи са оборудвани с мултимедийна техника.

Linguaviva Florence

Училището Linguaviva във Флоренция е създадено през 1976 г. Разположено е на
тиха и уютна улица, близо до централната ЖП гара. Елегантната сграда от 19-и век е
оборудвана с класни стаи с аудио-видео техника и малка градина. Групите за всеки
курс са от максимум 15 курсисти.

Предлагани курсовe
Scuola Leonardo da Vinci

Sprachcaffe Florence

Linguaviva

Стандартен/ Интензивен

●

●

●

Курс в малки групи

●

Индивидуално обучение One-to-One

●

●

●

Бизнес италиански **

●

Italian Art, History & Culture *

●

●

●

●

●

Подготовка за тест
Подготвителна година/ академичен семестър

●

Италиански + стаж

●

50+

●

* Специализирани курсове по архитектура, мода, дизайн, фотография, музика, театрални изкуства, филми, вино, готварство,
литература.
** Специализиран курс по италиански език в работната среда.
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РАВЕНА
Равена е град в Северна Италия, който е бил последната столица на Западната Римска империя. Днес могат да се
видят множество паметници на византийската архитектура, богато украсени с монументални византийски мозайки –
най-хубавите мозайки в Западна Европа, които са сред най-големите богатства на града.

Езикови центрове
Scuola Palazzo Malvisi Ravenna

Училището е основано през 1986 г. и има над 30-годишен опит
в организирането на езикови курсове по италиански език. Училището
е признато от MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), член е
на ASILS (най-важната асоциация на италиански езикови училища
в Италия) и си партнира с редица италиански и чуждестранни
академични организации.
Базата на училището се помещава в елегантна сграда в централната
част на града и разполага с модерно оборудвани класни стаи,
библиотека и безплатен достъп до Wi-fi във всички стаи.

МОНТЕПУЛЧАНО
Монтепулчано е идеалното място за езиков център – на върха на величествен хълм, заобиколен от лозови и маслинови
масиви – една от онези гледки, които правят Тоскана привлекателна и световно известна. В центъра на малкия и спокоен
град са запазени църкви и площади от Средновековието и Ренесанса, както и редица исторически останки от времето на
етрусите и Римската империя.

Il Sasso

Il Sasso е с над 30-годишен опит в преподаването на италиански език
и е център, акредитиран от Министерство на образованието в Италия.
Училището е разположено в центъра на града в историческа сграда
с прекрасна лятна тераса с панорамна гледка.

Предлагани курсовe
Palazzo Malvissi

Il Sasso

Стандартен/ Интензивен

●

●

Курс в малки групи

●

Индивидуално обучение One-to-One

●

Бизнес италиански **

●

Italian Art, History & Culture *

●

●

Подготовка за тест

●

●

50+

●

●

* Специализирани курсове по архитектура, мода, дизайн, фотография, музика, театрални изкуства, филми, вино, готварство,
литература.
** Специализиран курс по италиански език в работната среда.
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