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Бакалавърска програма „International
Business Administration”– информация
за родители
Изборът на бакалавърска програма е важна стъпка за младите хора и техните родители. Затова ние сме
подбрали полезна информация за репутацията на Rotterdam School of Management, Erasmus University /RSM/,
ползите от обучение в програмата International Business Administration /IBA/, предлагана в RSM, както и полезна
информация за живота в Холандия, която ще помогне на вашата дъщеря или син да вземе правилното
решение. По-подробна информация може да намерите на електронната страница: rsm.nl/iba-parent.

Международната репутация на RSM
»	
RSM е сред водещите бизнес училища. Според
класацията на Financial Times, то заема 12-то място
сред бизнес училищата в Европа за 2019 година.
»	
RSM поддържа широка партньорска мрежа с повече
от 100 бизнес училища и университети от цял свят. За
да видите кои са неговите партньори, моля посетете:
rsm.nl/rsm-for-your-exchange.
»	
RSM е училището по бизнес на престижния Erasmus
University Rotterdam /EUR/. Основан през 1913 година,
днес Erasmus University Rotterdam заема 69-то
място в света, а неговата специалност Business and
Economics e на 30-то място в класацията на Times за
висши училища и университети в света.

Ползите от обучението в програмата IBA:
» Програмата „International Business Administration” /IBA/ е
3-годишна бакалавърска програма /BSc/, изцяло предлагана
на английски език. Подходът на преподаване е изцяло
насочен към последваща изследователска дейност. В тази

RSM - a force for positive change

връзка, тя осигурява солидна теоретична подготовка, но също
така се придобиват и практически умения. Програмата ще
подготви вашия син или дъщеря за кариера в международния
бизнес, тъй като в нея са застъпени няколко функционални
сфери като продажби, оперативно управление, маркетинг,
финанси, стратегическо управление, устойчиво развитие и
информационни комуникационни технологии /ICT/. За повече
информация относно учебната програма, моля посетете
сайта: rsm.nl/iba/curriculum
»	
В програмата се обучават студенти от повече от 80 държави,
като чуждестранните студенти представляват повече от 65%
от целия студентски състав.
»	
RSM е институция, която се финансира от държавния бюджет.
Годишната такса за IBA за учебната 2021-2022 година е 9
600 евро. Студентите от държави членки на Европейския
съюз и Европейската икономическа зона, заплащат само
държавна такса в размер на 2 168 евро за цялата академична
година. Моля, обърнете внимание, че таксите за обучение
се променят всяка година. Предлагат се и няколко на брой
стипендии за студенти от държави извън Европейския съюз
и Европейската икономическа зона. RSM предлага и една
стипендия за студенти от държави членки на Европейския съюз
и Европейската икономическа зона. Тези студенти също така
могат да отговарят на условията за финансиране на студенти.
За повече информация, моля посетете: rsm.nl/iba/scholarships.

41 146 евро

от студентите, завършили IBA и
магистърска програма в RSM, започват
работа 6 месеца след дипломирането

е средната стартова заплата за завършилите
студенти от страни членки на Европейския съюз и
Европейската икономическа зона

69.9%
от завършилите студенти от страни извън
Европейския съюз и Европейската икономическа
зона, започват работа в Холандия

July 2020

89.6%

За повече информация, моля посетете: rsm.nl/msc-employment-report

Възможности за реализация след завършване
на програмата IBA
RSM има свой Career Services Centre, който предоставя
персонални съвети на студентите за възможностите за
започване на работа, организира работни срещи за изготвяне
на CV и мотивационно писмо, както и поддържа връзка с
компании и фирми от цял свят.
За повече информация относно възможностите след
завършване, моля посетете rsm.nl/afteriba.

Животът в Холандия
»

»
»

 оландия е една от най-спокойните държави в света
Х
според 2018 Global Peace Index, предлагаща добър
стандарт на живот.
Климатът е умерен като средната температура през
зимата е 3 градуса, а през лятото 19 градуса.
Английският език е „неофициалния втори език“ в
Холандия. Почти във всеки холандски град се говори
английски. Английски се говори навсякъде в общинските
служби на Ротердам, в магазините, в центровете за
обслужване на клиенти, ресторантите и в обществения
транспорт.

Какво предлага Ротердам
»

»

 отердам е метрополитен град, отличаващ се с динамика
Р
и разнообразие. Населението му наброява 600 000
жители, сред които има представители на приблизително
170 националности.
Предвижването в Ротердам е лесно, а повечето хора
живеят, работят или учат на близко разстояние от RSM,
което отнема не повече от 20 минути с велосипед.
Транспортните връзка на града с останалите населени
места в Холандия, както и с някои други европейски
държави, са много добри. Например, с бързия влак от
Ротердам до международното летище в Амстердам се
стига за 25 минути, а с директния влак от Ротердам до
Париж – само за 2 часа и 40 минути.

За контакти
Rotterdam School of Management
Erasmus University
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
The Netherlands
+31 10 408 2222
rsm.nl/bsciba/contact-us

Nicholas Savvakis (Greek)
Alumnus, International Business Administration 2019
	
“The IBA programme serves as a bridge between academic knowledge and the evolving day-to-day challenges that companies face
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worldwide. I developed a curious, persistent, proactive and result-oriented mindset through team projects with real-life companies. In
RSM’s international environment and my third-year exchange in Switzerland, I learned how to adapt my communication style when
interacting with people from different cultural backgrounds. The IBA programme and the extra-curricular activities at RSM allowed me
to advance my analytical, quantitative and leadership skills, and thoroughly explore various business functions. I now successfully started
my career in the asset management industry in London.”

