Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Канада

Trinity Western University
T

rinity Western University е
един от най-добрите университети в Канада. Проучванията от 2009г. показват, че
той попада в Топ 5 сред найжеланите университети и в Топ 3 на университетите, чиито
студенти имат най-добра реализация. В класацията Enriching
Educational Experience, въз основа на Национално проучване за студентска ангажираност (Macleans), Trinity Western
University е класиран на първо място измежду 53 канадски
университета. Освен това учебното заведение е единственият университет в страната, който получава три пъти последователно рейтинг „А+” в категорията „Качество на образованието” на The Globe and Mail Canadian University Report.
Trinity Western University е най-голямата частна независима институция за изкуства и либерални науки в Канада. В него
се предлагат 41 бакалавърски и 17 магистърски програми
Характерна черта за този университет е, че студентите са
в области като бизнес, комуникации, биология , биотехноразделени на малки групи от 22 учащи. Това разпределение
логии, международни изследвания, психология и др.
има за цел да се избегне сливането на личността в масата от
обучаващи се.
Кампусът на Trinity Western University е разположен на
площ от 175 акра и се намира на 45 минути от центъра на
Ванкувър, и на 1 час от планината North Shore. Съвременният
модерен град, океанът и планината се преплитат в една удивителна комбинация, неповторима и напълно уникална.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

CAD $ 7 380 на семестър

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

CAD $ 5 130 на семестър

Официален представител Родина България, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: град Лангли, Британска Колумбия, Канада
Година на основаване: 1962 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 4 000
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: CAD $ 5 130
- 7 380 на семестър (1.00 EUR =
1.4 CAD)

Допълнително се заплаща: настаняване и храна – CAD $ 4 190
на семестър, медицинско осигуряване - CAD $ 700 на година.
Месечна издръжка: около CAD $
800 – 1000
Изисквания за владеене на език:
TOEFL 570 / 230 / 88
IELTS 6.5

CAEL 70
ESL 70
Акредитация: Association of
Colleges and Universities in Canada
Кандидатстване: диплома за завършено образование (преведена
и легализирана), формуляр по
образец на университета, академична справка, автобиография,
препоръки. Ако нямате сертификат за английски език, можете
да го вземете чрез езиковите
курсове към университета.
Направления – бакалавърска
степен:
Приложна лингвистика
Приложна математика с компютърни науки
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Изкуство
Биология
Биотехнологии
Химия
Комуникации
Компютърни науки
Драма
География
История
Модерни езици
Музика и др.
Направления – магистърска
степен:
Бизнес администрация (MBA)
Психология (MA)
Интердисциплинарни хуманитарни науки (MA)
Лидерство (MA)
Лингвистика (MA) и др.

