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Alpine Center, швейцарското бизнес училище за Hotel & 
Tourism Management е лидер-пионер в областта на обу-

чение по международното хотелиерство и управлението на 
туризма в Гърция. Основан през 1987 г., за да запълни види-
мата необходимост за висококачествено образование в дър-
жава и култура, където хотелиерството и туризмът са начин 
на живот за всички граждани, Alpine college подготвя своите 
студенти за управление и лидерски позиции в икономиката 
на услугите за последните 24 години. Alpine се гордее с успе-
хите на своите възпитаници, които заемат ключови позиции в 
управлението из цял свят. Понастоящем студентите в колежа 
и техните преподаватели представляват над 45 национално-
сти. Не е изненада, че Alpine College е един от учредителите 
на Инициативния комитет за популяризиране на Гърция като 
дестинация за Global Hospitality and Tourism Education.

City Unity College (бивш City University of Seattle in Athens) е 
един от най-съвременните колежи в Атина. Той е създаден през 
1999 г. като официален клон (teaching location) на City University 
of Seattle (USA), американски акредитиран университет с над 
25 учебни дестинации по цял свят. Оттогава до сега, не само 
се увеличава броят на студентите до над 250 студенти и докто-
ранти, но расте и броят на предлаганите специалности.

Днес, след 12 години успешна академична работа, City 
Unity College разширява своите академични партньорства и 
предлага широк гама от бакалавърски и магистърски програ-
ми в сферата на Business Administration, Hospitality & Tourism 
Management, Technology, Psychology, Education, Maritime, 
Sport Sciences, Graphic Arts и Interior Design.

City Unity College работи в 3 кампуса и сграда за настанява-
не. Два от кампусите и общежитието се намират в историче-
ския район в центъра на Атина, който също така служи и като 
търговски център на столицата, а третият кампус представля-
ва функциониращ хотел, разположен в Глифада, атрактивна 
крайбрежна зона на града. Хотелът се използва за настанява-
не на студентите и за лаборатория, в която те получават прак-
тически упражнения по управление на хотел и кулинария.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ City Unity College

БАКАлАвърсКА стеПеН € 4500 – 8960 на година € 7 500 на година

МАгистърсКА стеПеН € 9 450 за цялата програма € 7 500 на година

MBA – € 7 500 на година

ДОКтОрсКА стеПеН (PHD) – € 7 500 на година

NATIONAL DIPLOMA € 4 500 на година –

ДистАНЦиОННО ОБУЧеНие € 490 за модул –

ON LINE PROGRAMME € 6 500 за цялата програма –

ГърцияВисше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Alpine Center / City Unity College

ОБщА иНфОрмАция
alpine Center
разположение: гр. Атина, Гърция
Година на основаване: 1987 г.
Брой студенти: 250
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: € 4500 – 8690 
на година
Допълнително се заплаща: такса 
за кандидатстване - € 125, наста-
няване и храна - € 4 900 на година, 
депозит при настаняване - € 300, 
учебници и материали - € 250 – 400 
на година, здравна застраховка - € 
830 на година

ОБщА иНфОрмАция
City unity College
разположение: гр. Атина, Гърция
Година на основаване: 1999 г.

Official License of Operation from the 
Ministry of Education in Greece, Uni-
versity of Wales in the UK, Educational 
Institute of the American Hotel & Lodg-
ing Association in USA, Edexcel/BTEC 
(UK) Approved Center, City University 
of Seattle (USA), City University of 
Seattle (USA), Liverpool John Moores 
University (United Kingdom), Universi-
ty of Nish (Serbia), Staffordshire Uni-
versity (United Kingdom), University of 
Wales (United Kingdom), University of 
Strasbourg (France).

Кандидатстване: попълване на 
молба по образец на университе-
та, копие на дипломата за завър-
шено образование, една препоръка, 
мотивационно писмо (резюме), 
копие на паспорта.

Брой студенти: 3 000
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: € 7 500 на 
година
Допълнително се заплаща: нас-
таняване - € 200 – 300 на месец, 
здравна застраховка - € 830 на 
година.

изисквания за владеене на език:
Средно ниво на владеене на 

английски език: разбиране на реч, 
провеждане на разговор, писане, еле-
ментарна граматика и елементарно 
излагане на мисли (самият универси-
тет има входящ тест по английски 
език, който трябва да бъде покрит)

Акредитация: Alpine Center и City 
Unity College са акредитирани от 

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН:
 Международни събития и ме-

ниджмънт
 Управление Food & Beverage
 Управление на кулинарните из-

куства и др.

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН (sWIss hIgher dIplOma):
 Събития и управление
 Управление на хотели
 Кулинарни изкуства
 СПА мениджмънт
 Пътувания и туризъм и др.

НАпрАВлЕНия – мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН:
 MA International Hospitality & 

Tourism Leadership
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