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Какво е логистиката?
Логистиката е наука, която се за-

нимава с изчисляването на най-
ефективния начин за пренасяне на 
стоки и блага от точка А до точка 
Б, както и с управлението на  
материали и хора. Логистиката 
има изключително важна функция 
в съвременния бизнес свят. За съ-
жаление, тази специалност все 
още не e толкова популярна сред 
българските кандидат-студенти. В 
България липсват специалисти в 
тази сфера, които да проектират 
работата в складове, предприятия 
и производства, пристанища и ле-
тища. В Холандия стартовата за-
плата на току що завършили сту-
денти е около 2600 евро месечно, 
а в България добрите логистични 
мениджъри в средно големи пред-
приятия получават средно от 2000 
до 5000 лева заплата.

Какво представлява ака-
демията по логистика в 
NHTV Breda, Холандия?

Академията има три бакалавър-
ски програми, които са достъпни 
за международни студенти: 
International Logistics and 
Economics, International Logistics 
Engineering, International Built 
Environment. Първите две са обя-
вени за номер 1 програми в собств- 
ената сфера за 2015 година (а NHTV 
Breda е най-добрият университет 
по приложни науки в Холандия в 

категорията над 2000 студента), а 
втората е обявена за номер 2. Сту-
дентите в двете програми по ло-
гистика работят над такива въпро-
си като „Как ipad-а стига до 
рафтовете в магазините?“ или 
„Как да управлявам складов ин-
вентар по възможно най-ефектив-
ния начин?“

По време на Олимпийските игри 
през 2008 година в Пекин, студен-
тите от академията по логистика 
имаха задачата да изчислят как и 
кога точно трябва да се транспор-
тират конете за състезанието по 
конен спорт от Холандия, за да мо-
гат те да бъдат бодри по време на 
самото състезание без значение от 
часовата разлика. Студентите не 
само работят по реални проекти по 
време на лекциите, но и в бакала-
върската програма имат включен 6 
месечен стаж по специалността. 

Студентите от тази академия 
също така често имат учебни екс-
курзии в различни точки на света. 
Ежегодно се провежда екскурзия 
на круизен кораб от Барселона до 
Рим и обратно, по време на която 
студентите трябва да изчислят кой 
е най-добрият начин за испанска 
фирма да транспортира своите 
стоки – сухоземен, морски или 
въздушен транспорт. Други дести-
нации за учебни екскурзии са чес-
то Лондон, Глазгоу, Единбург, Бер-
лин, Южна Африка, Ню Йорк, 
Дубай.

Защо да избера да уча 
логистика в NHTV 
Breda?

В академията по логистика учат 
студенти от 12 различни национал-
ности, а процентът на междуна-
родни студенти в класната стая е 

75%. Бреда се намира много близо 
до Ротердам, където е второто 
най-голямо пристанище в света и 
съответно студентите имат стра-
хотни възможности за намиране на 
работа още по време на обучение-
то.  Освен това, поради близостта 
на пристанището до града, много 
от преподавателите в сферата са 
истински специалисти, които рабо-
тят в различни фирми на висши по-
зиции или пък управляват собствен 
бизнес, и съответно студентите се 
учат от най-добрите кадри по ло-
гистика в Европа. Не на последно 
място е доброто съотношение на 
цена/ качество. Таксата за универ-
ситета е само 1951 евро годишно. 
Студентите имат възможност да из-
ползват заем, който се отпуска от 
холандското Министерство на об-
разованието и заплаща таксите за 
цялата програма. След дипломира-
не студентите имат 15 години да го 
изплатят, а лихвата е под 1%. 

Посети академията по логисти-
ка в дните на отворените врати 
в NHTV Breda! 

Те ще се проведат от 13 до 15 
март 2015. Цената на билета с нис-
кобюджетната линия на Wizz Air е 
около 100 евро в двете посоки, а 
университетът ще поеме твоите 
разходи за настаняване и изхран-
ване. Може да се регистрираш за 
събитието чрез UNIFY – официа-
лен представител на NHTV Breda в 
България, виж повече инфо на сай-
та www.unify.bg.


