Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Канада

Thompson Rivers University
обучение. Университетът предлага над 100 различни програми, включително четиригодишни програми -над 40 дисциплини, както и все
по-голям брой следдипломни специализации.
Основните области включват бизнес, компютърни науки, туризъм, науки за околната среда, здравни науки, хуманитарни науки,
изобразително изкуство, журналистика и езиково обучение (ESL).
Съвсем наскоро е открито и ново училище по право (Law school).
TRU е държавен, напълно акредитиран университет, в който учат
над 13 000 студенти, включително над 1550 чуждестранни студенти
от 80 държави. Всяка година студенти от цял свят идват в TRU, за да
се възползват от програмите на обучение, уникалните комбинации
на гъвкави начини за обучение и от постигнатия баланс между теоретично и практическо обучение. TRU също така извършва богата
международна дейност чрез обучение и управление на проекти за
развитие в цял свят.

К

анада е страна на огромно разнообразие, особено в Западната провинция
Британска Колумбия. В средата на южната
част на провинцията, между бреговете на
Тихия океан и извисяващите се върхове на
Rocky Mountains, вие ще откриете град Камлупс (Kamloops). Разположен в долината на реката, която е северната част на North
American Desert, Камлупс е приятелски, топъл и приветлив град,
който е дом на над 1400 чуждестранни студенти.
Камлупс е модерен град с около 90 000 души, известен със забележителна природна, безопасна околна среда, достъпност, изключителен климат, предоставящ широк спектър от дейности на открито.
Градът се намира на 3 часа и половина с кола или на 45 минути със
самолет от Ванкувър. Камлупс е дом и на Thompson Rivers University
(TRU), един от най-добрите канадски университети, който предлага
бакалавърски и магистърски програми, различни степени и езиково

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

CDN $ 6900 на семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

CDN$ 22 266 за цялата програма

www.tru.ca
Обща информация
Разположение: Британска Колумбия, Канада
Година на основаване: 1970 г.
Брой факултети: 10
Брой студенти: 8500
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CDN $ 6900 на
семестър
Допълнително се заплаща: такса за кандидатстване - CDN $
100, настаняване – CDN $ 3280
на семестър (TRU Residence &
Conference Centre), депозит за настаняване - CDN $ 500 (еднократно), Homestay Program настаняване
(вкл. храна) - CDN $ 2,880 на семестър, здравна застраховка - CDN $
70

242 на семестър.
Изисквания за владеене на език:
IELTS 6.5 or higher
TOEFL: 570+ TWE 4.5+ (PaperBased), 230+ Essay 4.5+ (computerbased), 88 (iBT)
MELAB: 81+
CanTEST: 4+
CAEL: Overall 70+
Акредитация: TRU е държавен, напълно акредитиран университет.
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, платена такса за кандидатстване,
диплома за завършено образование
(преведена и легализирана), езиков
сертификат. За кандидати без
езиков сертификат, колежът
предлага подготвителни курсове

по английски език (ESL). Срокове:
зимен семестър (януари) – до 15
октомври, летен семестър (май)
– до 15 февруари, есенен семестър
(септември) – до 31 май.
Предлагани програми –
направления:
Arts and Humanities (Fine Arts,
Geography, Journalism, Psychology,
Sociology)
Business (MBA, Accounting,
Economics, Finance, Human
Resource Management, Marketing,
Pre-MBA, International Business,
Entrepreneurship)
Computing Sciences and
Technology (Computer Systems:
Operation and Management, Computer

Networks, Database Systems,
Software Engineering)
Education, ESL (Foundations ESL,
English & Communication, English for
Academic Purposes, English & Fine
Arts, English & Accounting, English
& Business, English and Economics,
English and Computing Science)
Health Sciences (Nursing,
Respiratory Therapy)
Sciences and Environment
(Biology, Chemistry, Mathematics,
Natural Resource Science, Animal
Health Technology, Horticulture,
Environmental Studies),
Tourism (Management, Adventure,
Events and Conventions, Resort
and Hotel, Food and Beverage, Tour
Coordinator)

