Висше образование в България
Бакалавърски и магистърски програми

САЩ

Eastern University
витие. Провежда се обучение по бакалавърски и
магистърски програми.
Предлагат се и семинари,
както и т. нар. продължаващо обучение – за възрастни.
Преподавателите
са
специалисти в своите области на преподаване. Те
помагат на студентите в
изследванията и ги мотивират да реализират добри
академични постижения.

E

astern University е университет по изкуства и науки, посветен на обучението,
духовното формиране и развитието на
студентите.
Университетът разполага с 4 основни
кампуса, намиращи се в градовете Сейнт
Дейвидс, Филаделфия и Уиниууд. Освен това той има центрове и в Западна Вирджиния, Вашингтон, Централна Пенсилвания, както и в Азия, Африка и Индия. Всички кампуси разполагат с голям брой учебни зали и лаборатории, аудио-визуална
техника, климатици и други удобства, които правят учебния
процес по-приятен.
Висшето учебно заведение е известно със своите специалности в областта на икономическото и духовното раз-

възпитаниците на учебното
заведение бързо си намират работа.
Университетът осигурява на възпитаниците си стипендии, чиято стойност варира, в зависимост от академичното им представяне.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

$ 11 885 на семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

$ 6 270 на семестър

Официален представител Родина България, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: гр. Сейнт Дейвидс, Пенсилвания, САЩ
Година на основаване: 1925 г.
Брой факултети: 4
Брой студенти: над 5 000
Език на обучение: английски език

Такси на обучение: $ 6 270 - 11
885 на семестър
Допълнително се заплаща: настаняване - $ 2,415 на семестър,
храна – $ 2 020 на семестър,
такса за кандидатстване – $ 25.
Месечна издръжка: около $ 800
– 1000.

Изисквания за владеене на език:
TOEFL 79 / 550 / 213
IELTS 6.5
Акредитация: Middle States
Association of Colleges and Schools,
Council on Social Work Education
for the Baccalaureate major in social
work, Commission on Collegiate
Nursing Education, Association of
Theological Schools in the U.S. and
Canada.
Кандидатстване:
диплома за завършено образование (преведена и легализирана), формуляр по образец
на университета, препоръки,
резултати от TOEFL или IELTS,
есе, резюме.
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Направления – бакалавърска
степен:
Здравни грижи
Бизнес администрация
Лидерство
Мениджмънт
Педагогика
Биология
Комуникации и връзки с обществеността
Психология и др.
Направления – магистърска
степен:
Бизнес администрация
Лидерство и развитие
Международно развитие
Психология
Музикална педагогика
Икономика и др.

