Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

САЩ

Missouri State University

В

щата Мисури (САЩ) съществуват множество държавни и частни колежи и
университети, сред които за най-голям, универсален и всеобхватен се смята Missouri
State University. Университетът се приема
като образователният лидер в региона с предлаганите 91 бакалавърски и 44 магистърски програми, отлична материална
база, административни ресурси и т. н. Това се доказва и от отличията, които получава самият университет. За седма поредна година Missouri State University е избран сред 158 кандидати-

рани университети и колежи от 12 американски щати, за „Best
Colleges: Region by Region” (Princeton Review’s 2010). Сред другите основни качества, които правят Missouri State University
уникален университет са: неговата възприета стратегия и мисия към обществото, силната програма за сътрудничество в
областта на образованието (една от най-големите в Средния
Запад), както и предлаганият студентски живот (отлична база
за настаняване, над 300 студентски организации и асоциации с
различни интереси, спортни и културни прояви и др.).
Основният кампус на университета е разположен в град
Спрингфийлд, третият по големина град в щата Мисури, а останалите два в West Plains и Mountain Grove. Основният кампус
(Springfield campus) се състои от 40 учебни и общи сгради за
образователна цел и от 20 помощни сгради. Вторият кампус West Plains, е създаден през 1963 г. се намира на 110 км от основната база. В третия кампус - Mountain Grove, е разположен
Департамент Fruit Sciences Department, който представлява
най-старата част на университета, датиращ от 1899 г. Това е
един от трите департамента на USDA (United States Department
of Agriculture), където се въвеждат и тестват различни сортове
грозде с чуждестранен произход (извън САЩ).
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

$ 9 384 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

$ 8 220 на година

www.missouristate.edu
Обща информация
Разположение: град Спрингфийлд,
Мисури (щат), САЩ
Година на основаване: 1905 г.
Брой факултети: 6 колежа
Брой студенти: над 23 000
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: $19 857 - 21 021
USD (обучение, настаняване и храна)
Допълнително се заплаща: такса за
кандидатстване - $ 50, настаняване
и храна - $ 3 364 на година, учебници
- $900 на година, облекло, транспорт и лични разходи – около $ 2 700
на година, задължителна здравна
осигуровка - $ 998 на година.

както и от над 30 други престижни
институции и организации в областта на науката, бизнеса и педагогиката.

Изисквания за владеене на език:
TOEFL-iBT – 61 (79 за магистърски програми)
IELTS – 5.5 (6.0 за магистърски
програми)
Missouri State English Language
Institute (ELI) program - Level 4 (Level 5
за магистърски програми)

Направления – бакалавърска
степен:
Изкуство и дизайн (моден и интериорен)
Комуникации и комуникационни
науки
Лингвистика
Медии, Журналистика, Филми
Модерни и класически езици
Музика, Театър, Танци
Счетоводство
Компютърни информационни
системи

Акредитация: Университетът
е акредитиран от Higher Learning
Commission - North Central Association
of Colleges and Secondary Schools,

Кандидатстване:
Необходимо е следните документи
да бъдат изпратени до 1 май (за
есенен семестър) и до 1 септември
(за пролетен семестър): копие на
диплома за средно/висше образование (преведена и легализирана), формуляр за кандидатстване, академична справка, сертификат за владеене
на английски език, платена такса за
кандидатстване.

Финанси и бизнес
Мениджмънт, Маркетинг
Икономика
Педагогика
Консултации, лидерство и специално образование
Биомедицински науки
Здравеопазване, физическо възпитание и свободно време
Сестрински грижи
Психология
Социални дейности
История
Политически науки
Инженеринг
Социология, Антропология, Криминология
Биология, Химия
Компютърни науки
География, Геология, Планиране
Хотелиерска и ресторантьорска
администрация
Математика, Физика, Астрономия
Направления – магистърска
степен:
Администрация, Бизнес администрация
Изкуство и дизайн (моден и интериорен)

Комуникационни науки
Медии, Журналистика, Филми
Модерни и класически езици
Музика, Театър, Танци
Счетоводство
Компютърни информационни
системи
Финанси и бизнес
Мениджмънт, Маркетинг
Технология и управление на строителството
Педагогика
Биомедицински науки
Здравеопазване, физическо възпитание и свободно време
Сестрински грижи
Психология
Социални дейности
Вътрешна сигурност и отбрана
История, Философия, Политически науки
Социология, Антропология, Криминология
Биология, Химия
Компютърни науки
География, Геология, Планиране
Хотелиерска и ресторантьорска
администрация
Математика, Физика, Астрономия
Библиотечно дело и дейности
87

