Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Канада

Trent University
T

rent University е от типа либерален университет, разположен
по протежението на река Otonabee
в Питърбъро, Онтарио. Главният кампус е съставен от голям
брой различни сгради, на около 90 км от Торонто.
Trent University определено има присъствие сред иновативните и реномирани университети на световната сцена.
Със своите кампуси в Питърбъро и Отава, Trent се отличава с
глобално значими изследвания и отлично разработени програми за обучение.
Университетът е класиран на първо място в категория
„Качествено образование” сред канадските висши учебни заведения, които предлагат бакалавърска степен на обучение
(The Globe & Mail, National Report Card, 2003, 2004, 2005). Безпрецедентно в канадската система, за три поредни години
Trent е определен за лидер сред научноизследователските
институции. През 2008 г. Trent
University е признат за изследователски университет на
годината.
Освен това университетът е
лидер по отношение на отпуснатите стипендии за студенти
и по финансирането на научните изследвания. Институци-

ята развива медицинските, социалните и хуманитарните науки, за които отпуска безвъзмездни фондове.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

General Programs – кампус Питърбъро*

CAD $ 16 742.58 на година

ESL

CAD $ 3 425 – 4255 (12 седмици)

*Чуждестранните студенти се обучават само в този кампус

www.trentu.ca
Обща информация
Разположение: Питърбъро и Отава, Онтарио, Канада
Година на основаване: 1964 г.
Брой студенти: около 8 000
Език на обучение: английски език
Такси за обучение:
CAD $ 16 742.58 на година
(1.00 EUR = 1.4 CDN)
Допълнително се заплаща: такса
за кандидатстване – CDN $90,
настаняване и храна – около CDN
$ 800 на месец (и в двата града Питърбъро и Отава), депозит за
настаняване CDN $ 300 – 500.
Обща месечна издръжка: около
CDN $ 800 – 1000
Изисквания за владеене на език:
TOEFL 237 CBT or 580 PBT, with a
minimum TWE score of 4.5 OR 86 IBT
IELTS 6.5, with no band below 6.0.
MELAB 85, with no part below 80
CAEL 60
International Baccalaureate Grade

of 5 or higher
CPE Grade of 'C'
Акредитация: Ontario Ministry of
Training, Canadian Environmental
Accreditation Commission, AUCC,
Fields Institute, IAU, CIS, COU, ACU,
OUA, CBIE, Peterborough Centennial
Museum & Archives и др.
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома
за завършено средно образование
(преведена и легализирана) с минимален успех 4.50, езиков сертификат. За кандидати без езиков
сертификат, университетът
предлага подготвителни курсове
по английски език (ESL).
Направления – бакалавърска
степен:
Древна и класическа история
(Питърбъро)
Антропология (Питърбъро и
Отава)
Биохимия и Молекулярна биология (Питърбъро)
Биология (Питърбъро)
Бизнес администрация (Питър-

бъро)
Химични науки (Питърбъро)
Компютърни и информационни
системи (Питърбъро)
Културология (Питърбъро)
Екология (Питърбъро)
Икономика (Питърбъро)
Педагогика (Питърбъро)
Английска литература (Питърбъро)
Науки за околната среда (Питърбъро и Отава)
Криминалистика (Питърбъро)
Френска, Немска, Гръцка, Испанска филологии (Питърбъро)
География (Питърбъро)
История (Питърбъро и Отава)
Международно развитие (Питърбъро)
Международна икономика (Питърбъро)
Математика (Питърбъро)
Модерни езици и литература
(Питърбъро)
Природни науки (Питърбъро)
Сестрински грижи (Питърбъро)
Философия (Питърбъро)
Политология (Питърбъро)
Психология (Питърбъро и Отава)

Социология (Питърбъро и Отава)
Английска литература (Отава)
Направления – професионални
програми:
Бизнес администрация
Криминалистика
Сестрински грижи
Педагогика
Направления –
Diploma Programs:
Науки за околната среда
Управление и икономическо развитие
Хуманитарни науки
Филологии
Направления – магистърска
степен:
Антропология
Моделиране в областта на природните и социалните науки
Културология
Околна среда и социални науки
История
Психология
Теория, култура и политика
Устойчиво развитие и др.
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