
ОБщА иНфОрмАция
разположение: Мадрид, Испания
Година на основаване: 1818 г., кам-
пусът в Мадрид - 1967 г.
Брой студенти: 650
Език на обучение: всички предме-
ти се преподават на английски 
език с избрани курсове по испански 
език
Такси за обучение: € 8 140 на се-
местър
Допълнително се заплаща: наста-
няването и здравната застраховка 
са включени в таксите за обучение.

изисквания за владеене на език:
 TOEFL – 550 (paper-based total), 

79 (internet-based total)
 IELTS – 6.5
 Ако кандидатите не покриват 

минималните изисквания за TOEFL 

BaChelOr degrees:
 Business Administration/

International Business
 Political Science/International 

Relations
 Spanish Language and Literature
 Communication
 English (one semester in St. Louis, 

Missouri)
 Economics

graduate degree prOgrams:
 Master of Arts in English
 Master of Arts in Spanish

mINOrs:
 Art History
 Communication
 Computer Science 
 Economics
 English

и IELTS, имат възможност да 
учат език редовно или на непълно 
работно време в ESL (английски 
като втори език), преди започване 
на бакалавърска степен. Минимал-
ните изисквания за допускане са: 
TOEFL – 397 (paper-based total), 30 
(internet-based total), IELTS – 3.5.
Акредитация: North Central 
Association of Colleges and Secondary 
Schools. Recognized by the Spanish 
Consejería de Educación.

Кандидатстване: попълнен онлайн 
формуляр, официална академична 
справка, преведена и легализирана 
диплома за завършено образова-
ние, (Bulgarian Secondary School 
Leaving Certificate, IB Diploma, 
American SAT or ACT, British A-levels, 
etc.), две пропоръки (по желание).

 History
 Philosophy
 Political Science
 Psychology
 Spanish

CertIFICates:
 Ibero-American Studies
 Business Administration

prOgrams:
 English as a Second Language
 Honors

В допълнение към това, сту-
дентите могат да учат през 
първите две години в над 85 ба-
калавърски програми в кампуса в 
Мадрид преди да се прехвърлят в 
кампуса Сейнт Луис за дипломи-
рането си.

Студентите могат да получат американска четиригодишна 
бакалавърска и магистърска степен, както и да се прехвърлят в 
кампуса Сейнт Луис (Мисури) или във всеки друг американски 
университет в САЩ или чужбина. Кампусът в Мадрид е домакин 
на студенти от над 150 различни университети от цяла Америка 
и от цял свят, които идват чрез обменни програми за летния 
период, един семестър или учебна година.

Избирането на college degree е инвестиция в бъдещето ви, 
което изисква усилия и постоянство, както и финансово плани-
ране. Нашата цел е да дадем възможност на студентите и тех-
ните семейства да инвестират в качествено образование, пред-
лагано от такъв престижен американски университет, какъвто 
е американският йезуитски университет Saint Louis University. 
Правим това чрез предлагането на различни стипендии и фи-
нансова помощ, с които се улеснява достъпността до образова-
ние и се отварят вратите към по-добро бъдеще.

http://spain.slu.edu

Saint Louis University е 
американски йезуит-

ски университет, който 
се нарежда сред първите 100 научни и обучителни институции 
в Съединените щати. Университетът има два кампуса: кампус 
Сейнт Луис (St. Louis Campus) в САЩ и кампус Мадрид в Испа-
ния, където учат над 650 студенти. 

Първоначално създаден като програма за обучение в чуж-
бина през 60-те години, кампусът в Мадрид днес е свободно 
съществуващ и е дом на над 650 студенти, които търсят прес-
тижно американско образование, отлични условия на живот и 
международно образование в една от най-красивите европей-
ски столици. 

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

BACHELOR'S DEGREE FULL-TIME € 8 140 на семестър

BACHELOR'S DEGREE PART-TIME € 700 на кредит (credit)

MASTER'S DEGREE € 460 на кредит (credit)

Испания Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Saint Louis University – Madrid Campus
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