Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Кипър

European University Cyprus
E

uropean University Cyprus
е сред най-големите и
престижни
университети
на Кипър, базиран в столицата Никозия. Това е най-старото
висше учебно заведение, което през 2007г. променя статута
си от колеж в университет. European University има отлична
международна репутация, която се основава на предлаганите програми и високите стандарти на обучение. Използваната
кредитна система на обучение дава възможност студентите
да се прехвърлят и да продължат обучението си в друг университет без да губят нищо от подготовката, която са преми-

нали до момента в Кипър.
Освен това EUC разполага с модерна база, която включва
компютърен център, библиотека, конферентни зали, лаборатории, кафене/ресторант, гимнастически център, учебни
зали, открит амфитеатър, културен център, закрит атлетичен
център и много други съоръжения. Университетът предлага
настаняване за приблизително 7000 студента.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 297 на кредит (30 кредита на година)

Магистърска степен

€ 942 на курс

www.euc.ac.cy
Обща информация
Разположение: Никозия, Кипър
Година на основаване: 1961 г.
Брой факултети: 4
Брой студенти: прием около 4
000 на година
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: € 8 910 на
година
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване – € 52,
такса за регистрация – € 26, такса за технологии и студентски
дейности – € 52 на година, настаняване – около € 2 500 – 3 500 на
година, храна – около 2 000 – 2 500
на година, учебници и материали –
€400 – 500 на година, застраховка
– € 170 на година.
Обща месечна издръжка:
около €470 - 550
Изисквания за владеене на език:
TOEFL - 550 (paper-based total),
213 (computer-based total)
English G.C.S.E. (or G.C.E) 'O'
level with Grade 'C' and above

IELTS мин. 6.5
Акредитация: Cyprus Ministry of
Education and Culture, Accreditation
Council (SEKAP) of the Republic of
Cyprus
Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома за завършено образование (преведена и легализирана),
сертификат по английски език,
копие на валиден паспорт, платена такса за кандидатстване,
2 снимки паспортен размер, 2
препоръки (само за магистратура), трудов стаж (за MBA програми). Всички кандидати, които
не са от англоговоряща държава
и които нямат посочените сертификати, се явяват на English
Placement Test (EPT). За тези от
тях, чийто езикови способности
не са съобразно изискваните
академични стандарти, имат
възможност да се запишат на
специализирани курсове по английски език.

THE SCHOOL OF ARTS AND
EDUCATION SCIENCES:
Bachelor Degrees
Graphic Design and Advertising
Early Childhood Education (Greek
language)
Primary Education (Greek
language)
Music
Master Degrees
Education Leadership 1
Special (Inclusive) Education
(Greek language)
THE IOANNIS GREGORIOU SCHOOL
OF BUSINESS ADMINISTRATION:
Bachelor Degrees
Accounting
Banking and Finance
Economics
General Business
Hospitality Management
Management
Management Information
Systems
Marketing
Public Relations and Advertising

Sports Management
Master Degree
Business Administration (MBA)
THE SCHOOL OF HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES:
Bachelor Degrees
English Language and Literature
European Studies
Law
Social and Behavioral Sciences
majoring in Sociology
Social Work (Greek language)
Speech and Language Therapy
(Greek language)
Psychology
Master Degree
Comparative Literature
THE SCHOOL OF SCIENCES:
Bachelor Degrees
Computer Science
Computer Engineering
Nursing (Greek language)
Physiotherapy (Greek language)
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