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Morehead State University е щатски уни-
верситет, който през 2005г. е включен 

в списъка с най-добрите 25 университета 
в САЩ. Освен това, учебното заведение 
е един от най-сигурните университети в 
страната, тъй като осигурява безопасна 
среда на обучение на възпитаниците си. За 

тези, които нямат възможност да посещават часовете в някой 
от многобройните кампуси на учебното заведение, се пред-
лага и онлайн обучение. Университетът разполага с 4 колежа 
– по хуманитарни науки, бизнес, педагогика, наука и техноло-
гии, както и с 20 департамента. Учебното заведение предлага 
на студентите си обучение по повече от 75 бакалавърски, 51 
магистърски и 42 професионални програми. Morehead State 

University е един от петте университета в САЩ, предлагащи 
бакалавърска програма по специалността „Космически нау-
ки”, като програмата е развита със съдействието и подкрепа-
та на NASA.

Голямо внимание се отделя на практическата подготов-
ка на студентите, поради което университетът разполага с 

различни центрове за 
провеждане на изслед-
вания – космически, 
медицински и педаго-
гически. Кариерният 
център на универси-
тета помага на възпи-
таниците на универси-
тета за реализирането 
им на пазара на труда.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН $ 7 020 на семестър

МАгистърсКА стеПеН $ 7 902 на семестър

ОБщА иНфОрмАция
разположение: гр. Морхед, Кен-
тъки, САЩ
Година на основаване: 1887 г.
Брой департаменти: 20
Брой студенти: 9 500 
Език на обучение: английски език

месечна издръжка: около $ 850

изисквания за владеене на език:
 TOEFL 61 / 173 / 500
 IELTS 5.0

Акредитация: AACSB International 
и 11 акредитиращи организации

Кандидатстване: диплома за 
завършено образование (преве-
дена и легализирана), формуляр 
по образец на университета, 
банкова гаранция, стандартизи-
рани тестове по английски език, 
академична справка.

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН:
 Бизнес администрация

Такси за обучение: $7 020 – 7 
902 на семестър
Допълнително се заплаща: 
такса за кандидатстване - $ 
30, настаняване - $1 870 на 
семестър, храна – $1 203 на 
семестър.

 Наука за космоса
 Икономика
 Наука и технологии
 Обществени дела
 Педагогика
 Хуманитарни и социални нау-

ки
 Международен бизнес
 Политически науки и др.

НАпрАВлЕНия – мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН:

 Икономика
 Бизнес администрация
 Изкуства
 Музика
 Наука
 Педагогика
 Публична администрация и др.

САЩ Висше образование в България
Бакалавърски и магистърски програми
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