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За съжаление, все още са малко университетите, които предлагат 
висше образование в сферата на дизайна и програмирането на 
видеоигри. Тази статия ще ви разкаже за едни от най-добрите 
университети, даващи подготовка в тази печеливша индустрия 
както на бакалавърско ниво, така и на магистърско ниво.

ПрограмиТе По  
диЗайн и Програмиране  
на видео игри в Холандия  - 
едни от най-иновативните в света!

Бакалавър - NHTV Breda University 
of Applied Science – Game 
Architecture and Design

Тази програма, подготвяща кад- 
ри за работа в индустрията на ви-
деоигри, смело може да се нарече 
една от най-добрите в целия свят и 
доказателство за това са стотици-
те студенти, кандидатстващи вся-
ка година от всяка една точка на 
света. измежду няколкото универ-
ситета в Холандия, предлагащи 
подобни програми, Game 
Architecture and Design на NHTV 
Breda печели всяка година прес-
тижната награда Keuzegids HBO 
Voltijd за най-добра програма в сфе-
рата си.

Студентите, кандидатстващи за 
тази програма, е необходимо да из-
берат една от нейните четири специа-
лизации: 3D Visual Art, Programming, 
Design and Production, Indie Game 
Development. необходимите доку-
менти са силно мотивационно писмо, 
CV, препоръка от преподавател, сер-
тификат за владеене на английски 
език, академична справка. След из-
пращането на гореописаните доку-
менти, всеки студент получава зада-
ние, което трябва реши по собствен 
начин, след което следва интервю по 
скайп или телефон. Препоръчително 
също така е за кандидатстващите да 
имат портфолио с проекти, желател-
но в сферата на видеоигрите. 

на втората година от обучението 
студентите работят върху проект 
за реална компания от индустрия-
та на видеоигрите. Третата година 
следва стаж в международна ком-
пания, след което също е възмож-
на по-дълбока специализация или 
обмен в някой от партньорските 
университети на Saxion.

Условията за кандидатстване за 
тази програма са също подобни на 
условията за кандидатстване в 
NHTV Breda.

Магистър – NHTV Breda University 
of Applied Science – Game 
Technology

NHTV Breda предлага единстве-
ната в света магистърска програ-
ма в сферата на гейм индустрията. 
Програмата е съсредоточена вър-
ху иновациите в индустрията и 
дава на своите студенти уменията, 
които са им необходими да се 
справят с предивикателствата на 
индустрията. За съжаление, мес-
тата в този магистър са ограниче-
ни до 40, защото и годишната так-
са е субсидирана за студенти от еС 
и е само 1906 евро на година.

изискването за кандидатстване 
е студентите да имат бакалавър в 
сферата на анимацията, ICT или ди-
зайн и програмиране на компю-
търни игри.

NHTV Breda и Saxion University 
организират дни на отворените 
врати, в които българските сту-
денти имат възможност безплатно 
(плащат само за транспорта си) да 
посетят кампусите на университе-
тите. Свържете се с UNIFY, който е 
официален представител на двата 
университета, за да разберете по-
вече за тази възможност на тези 
имейл адреси milena@unify.bg и 
marika@unify.bg.

Бакалавър – Saxion University of 
Applied Science – Game Creation 
and Producing

Тази четиригодишна бакалавърска 
програма подготвя кадри, които ще 
разработват видеоигри, използвайки 
своите творчески умения. Тя е съсре-
доточена върху креативната част от 
процеса, като в нея се набляга на ра-
ботата с програми, които се използ-
ват активно в геймърска индустрия, и 
не само игрите, които се използват за 
забавление, но също така и „сериоз-
ните“ игри (образователни), реклам-
ни игри и мобилни приложения. Пос- 
ледните години от обучението следва 
стаж с продължителност един семес-
тър и възможност за по-дълбока спе-
циализация в сферата, или обмен в 
някой от партньорските университе-
ти на Saxion.

Условията за кандидатстване в про-
грамата на Saxion University са подоб-
ни на тези на NHTV Breda.

Бакалавър – Saxion University of 
Applied Science – Game Technology 
and Producing

в отличие от програмата Game 
Creation and Producing, тази про-
грама е съсредоточена върху тех-
ническата част от всяка една  
видеоигра. Студентите в нея се 
учат как да работят с програми 
като Flash и C#, които ще станат ос-
нова на тяхната кариера. По време 
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