Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Гърция

American College of Thessaloniki
A

merican College of Thessaloniki (ACT) е
образователна институция с дълга история, която датира от 1886г. ACT е независим американски университет, признат
от щата Масачузетс в САЩ. Бакалавърските
му програми са признати и от University of
Wales, което прави ACT единствената висша образователна
институция в Югоизточна Европа, която отговаря и на европейските стандарти. Учебното заведение е акредитирано от
няколко световни организации, според които неговите дипломи се признават както в САЩ, така и в Европейския съюз.
Това прави неговата визия глобална и привлекателна за хиляди студенти.
Университетът предлага бакалавърски програми (BA и BS
степени) по финанси, международен бизнес, управление,
маркетинг, информационни технологии (бизнес и изчисления) и международни отношения. Освен тях се предлага и Бизнес администрация
(MBA), която набляга върху
банкирането и финансите,
предприемачеството, управлението и маркетинга.
Предлагат се и MBA и MSc по
счетоводство и финанси.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€8 100 на година

MBA – ПРОГРАМИ

€11 000 на година

www.act.edu
Обща информация
Разположение: град Солун, Гърция
Година на основаване: 1886 г.
Брой студенти: 2 200
Език на обучение: английски език
Такси на обучение:
€8 100 - €11 000 на година

40

Допълнително се заплаща: такса за кандидатстване - €70, общежитие - $ 3800, храна – около
$ 2500 на семестър.
Месечна издръжка:
около €400 - 500
Изисквания за владеене на език:
CPE или CAE
IELTS - 6.0
TOEFL 510 / 180 / 64
The London Tests of English
(EDEXCEL), Levels 4 or 5
The Anatolia College Certificate
of Proficiency in English
The University of Michigan
Certificate of Proficiency in English
(ECPE)
The Greek Ministry State
Certificate of Language Proficiency

(KPG), Level C1
The Michigan State University
(MSU) Certificate of English
Language Proficiency (CELP)
Акредитация: New England
Association of Schools and Colleges,
NEASC accreditation, Commission
on Institutions of Higher Education,
University of Wales
Кандидатстване:
формуляр по образец на университета, диплома за средно
образование (преведена и легализирана на английски език),
академична справка, сертификат
за владеене на английски език,
паспортна снимка, платена такса за кандидатстване, копие на

международния паспорт.
Направления – бакалавърска
степен:
Бизнес (финанси, международен бизнес, маркетинг, мениджмънт)
Компютърни науки, Бизнес и
компютри, Мултимедии и Web
Development
Международни отношения и
др.
Направления – МВА програми:
Банково дело и финанси
Предприемачество
Управление
Финанси
Счетоводство
Маркетинг и др.

