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Let’s change! You. Us. The World. Саме таким є гасло Гаазького
університету прикладних наук (THUAS). Ми хочемо дати вам
можливість змінювати та покращувати життя у нашому світі, але
це можливо лише якщо ми об’єднаємо наші зусилля.
THUAS — це місце, де теорія і практика йдуть пліч-о-пліч, саме
тому ми називаємося університетом прикладних наук. У нас ви
отримаєте підтримку впливових викладачів, однокурсників і
широкого кола професіоналів. Відразу після закінчення своєї
подорожі ви зможете почати використовувати здобуті вміння та
навички на практиці.

Як ми працюємо

Місто

THUAS – це не просто місце для
навчання. Ми намагаємося сприяти
розвитку вашої особистості. Ми
заохочуємо наших студентів, викладачів
і партнерів бути громадянами світу –
мислити нестандартно та відстоювати
свої переконання.

Гаага – це ідеальне місце для
навчання та відпочинку між лекціями.
Якщо ви прагнете максимальних
вражень, позаду «району на дюнах»
розташовані чудові пляжні кафе, місто
також вирізняється безліччю парків,
автентичною міжнародною кухнею
та яскравим культурним життям. Ви
знайдете музеї та заходи на будь-який
смак –від Вермеєра та Ешера до парку
Мадюродам та Королівської галереї
Мауріцгейс.

Під час інтерактивних занять ваші
викладачі будуть задавати питання,
ставити перед вами завдання,
заохочувати до дискусій та презентацій,
щоб допомогти вам розвинути
аналітичні навички, надзвичайно
необхідні у діловому світі.

Гаага – це місто миру та справедливості,
в якому розташовано понад
40 міжнародних організацій, таких
як Світовий суд, Міжнародний
кримінальний суд, Трибунал по
Лівану, Європол, Організація із
заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та
понад 120 громадських організацій.
Це маленьке привітне місто з великим
інтернаціональним серцем.

У голландській системі
вищої освіти існує два типи

університетів: університети
прикладних наук і традиційні
дослідницькі університети.
Гаазький університет
прикладних наук (THUAS)
належить до першого типу,
зосередившись на професійному
навчанні та підготовці.
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Усі наші програми акредитовано ГолландськоФламандською організацією з Акредитації (NVAO).

Загальні вимоги до вступу
Бакалаврські програми

Для подання заявки на навчання за
бакалаврською програмою студентам
необхідно мати еквівалент диплому
голландської системи освіти HAVO
або VWO. Оцінка придатності наших
потенційних студентів, які не мають
голландського диплома, ґрунтується на
оцінці дипломів організації Nuffic
www.nuffic.nl.
Кандидати з ЄС/ЄЕЗ, які не мають
відповідної міжнародної кваліфікації,
можуть претендувати на наші
чотирирічні бакалаврські програми,
здавши вступний іспит 21+
www.thehagueuniversity.com/21plus.

Магістерські програми

Вступні вимоги для магістерських
програм відрізняються залежно
від курсу, але вік претендентів має
становити 22 та більше років. Крім того,
вони повинні мати мінімум два роки
відповідного професійного досвіду.

Інші курси

Гаазька літня школа відкрита для всіх,
хто закінчив перший курс бакалаврату
або вже має ступінь бакалавра. Ви
маєте добре володіти англійською
мовою (рівень В2 або вище) і, звичайно
ж – ваша мотивація є істотною частиною
процедури відбору.

НАШІ БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
FACULTY OF BUSINESS, FINANCE &
MARKETING (ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ,
ФІНАНСІВ І МАРКЕТИНГУ)

Міжнародна підприємницька діяльність
(IBMS)
Ця програма надає студентам високий рівень
знань у галузі економіки, маркетингу, продажу,
фінансів і менеджменту.
Міжнародний фінансовий менеджмент та
контроль (IFMC)
Вивчайте економіку бізнесу, щоб у
майбутньому стати фінансовим контролером,
менеджером проектів або фахівцем з
керування ризиками.

FACULTY OF HEALTH, NUTRITION & SPORT
(ФАКУЛЬТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,
ХАРЧУВАННЯ ТА СПОРТУ)
Міжнародний спортивний менеджмент
Ця програма забезпечить вас необхідними
для міжнародного спортивного менеджера
знаннями у галузі спортивного маркетингу,
спортивної політики та впливу спорту на
суспільство.

FACULTY OF IT & DESIGN (ФАКУЛЬТЕТ ІТ ТА
ДИЗАЙНУ)
Проектування користувацького досвіду
Ця програма присвячена вивченню досвіду,
емоцій, цінностей і цілей людини, а також
того, як повсякденне життя змінюється за
допомогою технологій.

FACULTY OF MANAGEMENT & ORGANISATION
(ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ)
Європеїстика
Оберіть кар’єру в галузі європейської політики
та міжнародного маркетингу, отримавши
необхідні навички міжнародної комунікації.
Управління міжнародними комунікаціями
Ця програма підготує вас до кар’єри у галузі
зовнішньої та внутрішньої комунікації.

Більш детальну інформацію щодо
програм навчання та процесу подачі
заявок можна знайти на сайті:
www.thehagueuniversity.com/enrolment

НАШІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ,
ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ

Міжнародне та європейське право
Ця програма навчить вас надавати юридичні
консультації державним і приватним клієнтам у
межах міжнародного права.
Міжнародне державне управління
Ця програма підготує вас до кар’єри
менеджера державного сектора або політика.
Вивчення управління безпекою та
правопорядком
Ця програма орієнтована на безпеку людей,
організацій та громадського простору.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЙ ТА
СУСПІЛЬСТВА

Промислове проектування та інженерія
У рамках цієї програми ви зможете розвивати
свої творчі, технічні та підприємницькі навички у
якості новатора.
Процес і технологія харчового виробництва
Навчіться поєднувати науку та технології у
практичних проектах, щоб отримати роботу у
міжнародного виробника побутових товарів.

	
Більше інформації за посиланням:
www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors
	
Більше інформації за посиланням:
www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters
	
Більше інформації за посиланням:
www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Магістр з управління міжнародними
комунікаціями (MA)
Дізнайтеся, як розробляти, реалізовувати
та керувати складними комунікаційними
стратегіями.
Магістр з міжнародного фінансового
менеджменту та контролю (MSc)
Розвивайте навички, необхідні для роботи у
сфері фінансових послуг і банківської діяльності,
щоб отримати змогу стати фінансовим
директором у майбутньому.
Магістр з управління бізнесом (MBA)
Наша програма MBA дозволить розвинути
ваш діловий хист і стратегічні навички, щоб
допомогти вам побудувати кар’єру менеджера
або керівника.

ІНШІ ПРОГРАМИ
Гаазький коледж Pathway
Гаазький коледж Pathway знаходиться на
території кампуса Гаазького університету
прикладних наук (THUAS) і пропонує вищу
освіту спільно з THUAS, і разом з тим, ступінь
бакалавра, що визнається у всьому світі.
Гаазька літня школа
2- або 4-тижнева програма: вивчення способів
вирішення важливих глобальних проблем,
таких як бідність, забруднення навколишнього
середовища, екологічні та економічні кризи
за допомогою об’єднання державного і
приватного секторів.
Школа академічної підготовки з англійської
мови (Підготовча школа)
Ви можете поліпшити свої знання англійської
мови та навички навчання, щоб заздалегідь
відповідати вимогам для вступу в міжнародний
клас за програмою академічної підготовки з
англійської мови.

Вартість навчання та стипендії

Як подати заявку

Очікується, що студенти з ЄС/ЄЕЗ та інших країн будуть
оплачувати навчання за бакалаврськими та магістерськими
програмами, але разом з тим передбачено багато програм позик,
грантів і стипендій, які допоможуть вам профінансувати своє
навчання. З’ясуйте, чи доступні у вашій країні будь-які стипендії.
Ваше місцеве голландське посольство та коледж чи університет,
у якому ви наразі навчаєтесь, можуть допомогти у цьому
питанні. Також варто перевірити, чи маєте ви право на отримання
стипендії в Голландії. Студенти з країн ЄС/ЄЕЗ, які вчаться на
бакалаврських програмах, сплачують за навчання 2168 €/1.084 €*
на рік, а більшість студентів-бакалаврів з інших країн – 8475
€*. Для магістрів плата за навчання становить від 19 700 €* до
21 999 €*. Гаазька літня школа пропонує одноразовий внесок, що
покриває усі ваші основні витрати, зокрема навчання, проживання,
харчування та перерви під час учбового дня, навчальні
матеріали, культурні та соціальні заходи в рамках програми.
Ціна за 4-тижневий курс становить 3400 €*. Ціна за 2-тижневий
курс становить 1750 €*. Ціна за півроку навчання за Програмою
академічної підготовки з англійської мови становить 5350 €*, а за
повний річний курс – 9000 €*.

Ви можете ознайомитись із процедурою зарахування на
обрану бакалаврську програму на нашому веб-сайті: www.
thehagueuniversity.com/application-procedure, або звернутися до
Приймальної комісії за телефоном: +31 (0) 70 445 85 85.

* Щоб дізнатися більше про актуальний розмір плати за навчання,
перейдіть за посиланням: www.thehagueuniversity.com/
tuitionfees. Розмір плати за навчання переглядається щороку.
	Більше інформації про стипендії та фінансування навчання
ви знайдете за посиланням:
www.thehagueuniversity.com/financing-your-bachelor-study

Зв’яжіться з нами

Якщо у вас виникли запитання щодо магістерських програм, ви
можете звернутися до Гаазької магістратури за телефоном:
+31 (0) 70 445 89 00 або за електронною адресою: info-thgs@hhs.nl.
Заяву до Гаазького коледжу Pathway можна подати на сайті:
www.thehaguepathway.nl
Щоб дізнатися про умови прийому до Школи академічної
підготовки з англійської мови (Підготовча школа), відвідайте вебсайт www.thehagueuniversity.com/prepschool, або зв’яжіться з нами
за електронною адресою: general@thehaguepathway.nl.
Подати заявку на участь у Гаазькій літній школі можна на веб-сайті:
www.thehagueuniversity.com/programmes/other-courses/thehague-summer-school-eng

Віза

Щоб встигнути зареєструватися, радимо вам подати заяву
на отримання візи та посвідки на тимчасове проживання
вже зараз. Відвідайте наш веб-сайт: www.thehagueuniversity.
com/residence-permit-and-visa, або зверніться в наш Центр
реєстрації за телефоном: +31 (0)70 445 85 85 чи за електронною
адресою: csi@hhs.nl.

Якщо ви зацікавлені у навчанні в Гаазькому університеті прикладних наук (THUAS),
ви зможете сконтактуватися з нами багатьма різними способами. Правильний
вибір навчального закладу – це рішення, яке може змінити усе життя, і ми готові
вам у цьому допомогти.

Зустрінемось у кампусі

Вас цікавить, як виглядає життя всередині
центрального студентського містечка
THUAS? Представники від наших студентів
будуть раді провести для вас екскурсію,
щоб ви отримали якнайкращі враження від
нашого закладу.
	
Зв’яжіться з нами за електронною
адресою: sat@hhs.nl

(Онлайн) Дні відкритих дверей та
вебінари

Дні відкритих дверей у THUAS — це чудова
нагода дізнатися більше про навчальні
програми, поговорити зі студентами
та викладачами, а також прогулятися
неймовірним студентським містечком. Також
ми пропонуємо Дні відкритих дверей онлайн,
з можливістю участі у вебінарах в режимі
реального часу.
	
Дізнайтеся про наступний день
відкритих дверей на веб-сайті:
www.thehagueuniversity.com/open-day

Зустрінемось на міжнародних
заходах

Не потрібно летіти в Гаагу, щоб дізнатися
про наші бакалаврські та магістерські
програми англійською мовою. Натомість,
ми можемо надати вам цю інформацію
особисто. Зустрічайте нас на міжнародних
ярмарках освіти у вашій країні – ми постійно
подорожуємо, а довжина наших подорожей
нерідко дорівнює відстані між Бразилією та
Молдовою.

Спілкуйтеся з нами онлайн

Зв’яжіться з нашими студентами і станьте
частиною спільноти THUAS у соціальних
мережах.
	Вподобайте нас у www.facebook.com/
TheHagueUniversity
	Дивіться нас на www.youtube.com/
TheHagueUniversity
	
Підпишіться на нас у www.instagram.com/
thehagueuniversity
	Для прив’язки у соціальних мережах
використовуйте #thehagueuniversity

Для отримання оперативної інформації про події та заходи, пов’язані з вибором
навчальних програм, відвідайте веб-сайт: www.thehagueuniversity.com/study-choice

Конференції в режимі реального
часу

Чому б не приєднатися до нас на одній з
наших регулярних онлайн-конференцій, де
ми можемо відповідати на ваші запитання,
надавати поради та радити додаткові
матеріали? Теми, які ми обговорюємо,
включають студентське життя, фінанси,
житло та особливості проживання у
Голландії. Щоб дізнатися більше та
ознайомитися з розкладом проведення
наступних конференцій, відвідайте веб-сайт:
	
w ww.thehagueuniversity.com/studychoice/help-in-choosing- your-study/
meet-us-around-the-world
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