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О

т 1964 г., Schiller International
University предоставя на стуINTERNATIONAL UNIVERSITY
денти от цял свят възможност да
учат в една наистина глобална
среда. Като независим американски университет, наред в СъLONDON
HEIDELBERG
PARIS разполага
MADRID
единените
щати, Schiller
с кампуси в Европа - Обединеното кралство, Франция, Германия и Испания. Студентите имат уникалната възможност да се прехвърлят във всеки
един кампус без да губят кредити или време.
Schiller International University акцентира върху образование, насочено към глобалния пазар, като предлага бакалавърска и магистърска степен на обучение във всяка своя
база в съответните държави. Университетът подготвя своите
студенти за успешна кариера в областта на бизнеса и управлението на международни организации, държавни агенции
и академични институции, съобразно американската образователна система. Освен това, благодарение на своите студенти и преподаватели от всички краища на света, в Schiller
International University се създава благоприятна среда, насърчаваща лидерството и международното разбирателство. В
университета се отделя специално внимание на всеки учащ,
но най-важното е, че се акцентира върху професионализма

SCHILLER

и образованието като цяло съобразно индивидуалността на
студентите. Целта е те да получат всичко необходимо, за да
станат глобални граждани на света, които могат да посрещнат и да отговорят на предизвикателствата и възможностите,
които им предстоят.

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 4 620 на семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

€ 5 940 на семестър

www.schiller.edu
Обща информация
Разположение: Хайделберг, Германия, както и в САЩ, Великобритания, Франция, Испания
Година на основаване: 1964 г.
Брой студенти: около 400 в
Германия
Език на обучение: английски език
Такси за обучение:
€ 4 620 - 5 940 на семестър
Допълнително се заплаща: настаняване (двойна стая) - € 1510
на семестър, здравна застра-

ховка - € 50 на месец.
Обща месечна издръжка:
около € 400
Изисквания за владеене на език:
TOEFL min. 500 (paper test),
173 (computer test), 79 (internet
based)
Акредитация: Accrediting Council
for Independent Colleges and
Schools.

Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана), езиков сертификат.
Направления – бакалавърска
степен:
Международен бизнес
Международни отношения и
дипломация
Международна икономика
Международно хотелиерство

и туристически мениджмънт
Interdepartmental Studies
Направления – магистърска
степен:
Master of Business Administration
MBA in International Business
Master in International
Management
MBA in Management of
Information Technology
MA in International Relations and
Diplomacy
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