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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 і покращувати життя у нашому світі,
та це можливо зробити лише у випадку об’єднання наших
спільних зусиль.

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 і
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 «поза коробкою» і відстоювати
свої переконання.

Гаага – це міжнародне місто миру і
правосуддя, політичне і культурне серце
Нідерландів. Саме тут знаходяться
Палац миру, Міжнародний суд,
Бінненгоф (парламент), 115 посольств,
такі світові гіганти як Shell, Siemens
та ING, а також багато міжнародних
громадських організацій.

Під час інтерактивних занять ваші
викладачі будуть задавати питання,
ставити завдання і заохочувати до
дискусій та презентацій, щоб допомогти
вам розвинути аналітичні навички, які є
такими необхідними у діловому світі.

Це маленьке і гостинне місто з великим
інтернаціональним серцем. Гаага
наповнена різноманіттям культур і
творчістю, тому пропонує студентам
найрізноманітніші види дозвілля: від
галерей з роботами нідерландських
майстрів до безтурботних пляжів,
парків і гучних нічних клубів.

У нідерландській системі
вищої освіти існує два типи
університетів — університети
прикладних наук і традиційні
дослідницькі університети.
Належачи до другої категорії,
Гаазький університет
прикладних наук (THUAS)
зосереджується на практичному
навчанні та приготуванні до
наступної кар’єри.
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Усі наші програми акредитовано ГолландськоФламандською організацією з Акредитації (NVAO).

Загальні умови
вступу
Бакалаврські програми

Щоб подати заявку на навчання
за бакалаврською програмою,
студенти повинні мати диплом,
еквівалентний диплому HAVO або
VWO за нідерландською системою
освіти. Оцінка відповідності вимогам
до вступу для абітурієнтів, які не мають
нідерландського диплому, здійснюється
відповідно до принципів визнання
дипломів організації Nuffic
(www.nuffic.nl).
Кандидати з Європейського Союзу
або Європейської економічної зони,
які не мають відповідної міжнародної
кваліфікації, можуть вступити на нашу

чотирьохрічну програму бакалаврату,
здавши вступний тест 21+
(www.thehagueuniversity.com/21plus).

Магістерські програми

Вступні вимоги для майбутніх магістрів
залежать від програми, однак заявники
мають бути віком від 22 років і мати
мінімальний досвід роботи у відповідній
сфері.

Інші курси

Заявки на участь у Літній та Зимовій
школах в Гаазі можуть подавати
студенти, які закінчили хоча б один рік
навчання за бакалаврською програмою
або вже мають ступінь бакалавра. Ви
повинні добре володіти англійською
мовою (рівень В2 або вище) і, що не
менш важливо, мати високу мотивацію

НАШІ БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ, ФІНАНСІВ І
МАРКЕТИНГУ

Міжнародний бізнес та управління (IBMS)
Програма дає студентам солідну базу в
економіці, маркетингу, збуті, фінансах та
управлінні.
Міжнародний фінансовий менеджмент та
контроль (IFMC)
Вивчайте економіку підприємств і будуйте
кар’єру фінансового контролера, менеджера
проектів чи менеджера з управління
ризиками.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ’Я, ХАРЧУВАННЯ ТА
СПОРТУ

Міжнародний спортивний менеджмент
Ця програма дасть Вам знання, потрібні
міжнародному спортивному менеджеру, такі як
спортивний маркетинг, спортивна політика та
суспільний вплив спорту.

ФАКУЛЬТЕТ ІТ ТА ДИЗАЙНУ

Проектування взаємодії з користувачем
У рамках цієї програми вивчаються
враження, емоції, цінності та цілі людей і те,
як повсякденне життя змінюється завдяки
технологіям.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА
ОРГАНІЗАЦІЇ

Європеїстика
Зробіть кар’єру в європейській політиці
або міжнародному маркетингу, отримавши
необхідні навички у сфері міжнародних
комунікацій.
Управління міжнародними комунікаціями
Ця програма забезпечує студентів знаннями
та навичками для успішної кар’єри у сфері
зовнішніх і внутрішніх комунікацій.

ФАКУЛЬТЕТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ,
ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ

Міжнародне та європейське право
У рамках цієї програми студенти вчаться
надавати юридичні консультації державним та
приватним клієнтам у міжнародному правовому
середовищі.
Міжнародне державне управління
Програма готує спеціалістів у сфері державного
управління та політичної діяльності.
Забезпечення безпеки та порядку
Ця програма зосереджується на питаннях
забезпечення порядку і безпеки для людей,
в установах і громадських місцях.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЙ ТА
СУСПІЛЬСТВА

Промислове проектування та конструювання
У рамках цієї програми ви зможете розвинути
творчі, технічні та ділові навички, потрібні для
діяльності в сфері інновацій.
Обробна та харчова технологія
Програма поєднує науку та технологію з
практичними проектами, завдяки чому студенти
отримують необхідну кваліфікацію для роботи
в міжнародних компаніях, що виготовляють
побутові товари.

	
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

навчатися в нашому університеті, що
також враховується в процесі відбору
абітурієнтів.
Докладніше про навчальні програми та
процес подачі заявки див. на сторінці
www.thehagueuniversity.com/enrolment

НАШІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
Магістри з бізнес-управління (MBA)
Наша програма MBA удосконалює ділові якості
та стратегічні навички студентів, готуючи їх до
успішної кар’єри менеджера або керівника вищої
ланки.
Магістр з фінансового управління і контролю
MSc (Магістр)
Студенти цієї програми розвивають навички,
потрібні для роботи у сфері фінансових послуг
та банківському секторі на посаді фінансового
директора.
Магістр з управління міжнародними
комунікаціями (MA)
Студенти вчаться розробляти і впроваджувати
комплексні комунікаційні стратегії та керувати
ними.

ІНШІ КУРСИ
Гаазький коледж Pathway
Гаазький коледж Pathway знаходиться на
території кампуса Гаазького університету
прикладних наук (THUAS), він пропонує вищу
освіту у партнерстві з THUAS з отриманням
ступеню бакалавра, що визнається у світі.
Літня або Зимова школи в Гаазі
2- або 4-тижнева програма, спрямована на
пошуки рішень актуальних світових проблем,
таких як бідність, забруднення навколишнього
середовища, екологічна та економічна криза,
шляхом установлення зв’язку між державним і
приватним сектором.
Програма з англійської мови для абітурієнтів
(Підготовча школа)
Взявши участь у Підготовчій програмі з
англійської мови для абітурієнтів, ви зможете
підвищити рівень знання англійської мови та
вдосконалити освітні навички, щоб виконати
вступні вимоги для навчання за нашими
міжнародними програмами.

Плата за навчання та стипендії
Студенти бакалаврських і магістерських програм з Європейського
Союзу, Європейської економічної зони та інших країн повинні
оплачувати навчання, однак для них доступні різноманітні позики,
гранти та стипендії. Також рекомендується дізнатися, чи маєте
ви право подавати заявку на Holland Scholarship. Студенти з країн
ЄС, ЄЕЗ що вчаться на бакалаврських програмах, сплачують за
навчання 2 083 €* на рік, а більшість студентів-бакалаврів з інших
країн — 8 140 €*. Для магістрів плата за навчання становить від
16 750 € до 23 500 €.
* 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 стажування і ціну навчання ви
знайдете за посиланням: www.thehagueuniversity.com/
financing-your-bachelor-study

Як подати заявку
Щоб ознайомитися з процедурою прийому на обрану бакалаврську
програму, відвідайте наш веб-сайт www.thehagueuniversity.com/
application-procedure або зв’яжіться з Центром прийому студентів
за тел.+31 (0)70 445 85 85.

Звертайтеся до нас

Якщо у вас виникли запитання щодо магістерських програм,
ви можете звернутися до нашої Академії магістерських і
професійних курсів за телефоном +31 (0)70 445 89 00 чи за
електронною адресою: info-masters@hhs.nl.
Заяву до Гаазького коледжу Pathway можна подати на сайті
www.thehaguepathway.nl
Щоб дізнатися про умови прийому на Підготовчу програму з
англійської мови для абітурієнтів (Підготовча школа), відвідайте
веб-сайт www.thehagueuniversity.com/prepschool або зв’яжіться
з нами за електронною адресою: prepschool@hhs.nl.
Подати заявку на участь у Літній і зимовій школі у Гаазі можна на
веб-сайті www.thehaguesummerschool.com

Віза

Щоб встигнути зареєструватися, вам може бути потрібно
подати документи на отримання візи і дозволу на проживання.
Розпочніть вже зараз і відвідайте наш веб-сайт
www.thehagueuniversity.com/residence-permit-and-visa,
зв’яжіться з нашою Прийомною комісією 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),
ми запропонуємо вам багато способів зв’язку з нами. Правильний вибір навчального
закладу – це рішення, яке може змінити усе життя, і ми готові допомогти вам в цьому.

Знайомтеся з нами особисто

Вам цікаво дізнатися, 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

Дні відкритих дверей

Дні відкритих дверей у THUAS – це чудова
нагода дізнатися більше про навчальні
програми, поговорити зі студентами
і викладачами, а також пройтися по
неймовірному студентському містечку.
	
Дізнайтеся більше про дату
наступного дня відкритих дверей на
веб-сайті www.thehagueuniversity.
com/open-day
Ознайомтеся з найновішою інформацією
щодо вибору подій та заходів:
www.thehagueuniversity.com/studychoice

Знайомтеся з нами в будь-якій
країні світу

Вам необов’язково летіти в Гаагу,
щоб дізнатися про наші англомовні
програми підготовки бакалаврів та
магістрів. Натомість ми самі надамо
вам цю інформацію. Зустрічайте нас на
міжнародних ярмарках освіти у вашій
країні — ми подорожуємо навіть до
Молдови та Бразилії.
Ви можете спілкуватися з нашими
представниками в усьому світі, щоб
отримати докладну інформацію
про програми та процедуру вступу.
Азербайджан, Албанія, Болгарія,
Бразилія, В’єтнам, Великобританія,
Греція, Грузія, Естонія, Індонезія,
Ірландія, Казахстан, Китай, Латвія,
Литва, Мексика, Молдова, Нігерія,
Південна Корея, Польща, Росія, Румунія,
Словаччина, Угорщина, Україна, Хорватія
та Чехія – у всіх цих країнах є наші
представники.

thehagueuniversity.com

Знайомтеся з нами в режимі
онлайн

Зв’яжіться з нашими студентами і станьте
частиною спільноти THUAS у соціальних
мережах.
		Ставте лайк на www.facebook.com/
thehagueuniversity
		Дивіться наші відео на www.
youtube.com/thehagueuniversity
		Підписуйтесь на нас на www.
instagram.com/thehagueuniversity
		Підписуйтесь на нас на www.twitter.
com/hagueuniversity
Вставляйте хештег
#thehagueuniversity у свої записи
в соціальних мережжах, щоб
приєднатися до нас

The Hague University
of Applied Sciences
Johanna Westerdijkplein 75
ауд. Ovaal 1.02
2521 EN The Hague
The Netherlands
+31 (0)70 445 85 95

