Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Кипър

University of Nicosia
на учебна група: 30 студенти;
Стажове и други практики в реална среда;
29 бакалавърски и 4 магистърски програми;
Сигурност и настаняване на учащите.
Благодарение на международната акредитация на University
of Nicosia дипломите са еквивалентни на тези, които се издават
от американски, британски и други европейски университети.
Повишаването на образователните възможности и формирането на реални способности са основна цел на университета
наред с непрекъснатото усъвършенстване и разнообразяване
на учебната среда. Освен в редовните лекции и занимания студентите могат да участват по избор в различни дейности – студентски тематични клубове, спортни дейности, разнообразни
лекции и семинари, повечето с международно участие.


 азположен в Никозия, столицата на Кипър, остров кръсто път на три континента, University of Nicosia много бързо се
превръща в глобален образователен център. Университетът
обучава студенти от цял свят, които привлича с международна
политика, мултикултурна учебна среда и насърчаване на климат на приятелство, сътрудничество и разбирателство.
 University of Nicosia е независим университет, който комбинира индивидуалния подход към всеки студент с най-добрите елементи на западноевропейското образование, високи стандарти
за качество на обучението и международна насоченост. В този
дух тук се формират над 5 500 студенти от над 70 държави. Сред
основните му предимства са:
ПРОГРАМИ
Европейски
акредитирани програми;
Стипендии за чуждестранни студенти (до 70% от таксата за
БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН
обучение);
МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН
Съотношение студенти/преподаватели: 15/1 и среден размер

Р

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
9450 (за година)
11 250 –14 628 (за 2 години)

www.unic.ac.cy
Обща информация
Разположение: град Никозия,
Кипър
Година на основаване: 1980 г.
Брой факултети: 4
Брой студенти: над 5 500
Език на обучение: английски език
Такси на обучение:
€ 9450 – 14 628 на година
Стипендии: до 70% за български
студенти
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване - € 55;
такса за регистрация (на семестър) - € 26; такса за студентски
дейности (на семестър) - € 20.
Месечна издръжка: около €500 –
800, вкл. настаняването
Университетът приема следни-

те резултати от стандартизирани тестове:
TOEFL 513 / 183 / 65
IELTS 6.0
Cambridge First Certificate - B
Cambridge Proficiency – C
GCSE English - C
Акредитация: Cyprus Government,
European Foundation for Quality Management (EFQM), Evaluation Committee for Private Universities (ECPU).
Кандидатстване:
формуляр по образец на университета, 2 снимки, диплома за
средно или висше образование, 2
препоръки (само за магистърски
програми), копие на паспорта.
Езиковите сертификати не са
задължителни, тъй като може-

те да постигнете изискваното
ниво чрез езиковите курсове
към университета.
Направления – бакалавърска
степен:
Приложни мултимедии
Архитектура
Комуникации (Журналистика, Radio & TV, Corporate
communications)
Английски език и литература
Графичен дизайн, комуникации
Интериорен дизайн
Международни отношения и
европейски изследвания
Право
Психология
Музика
PR, Реклама и маркетинг

Социални дейности
Компютърен инженеринг
Компютърни науки
Електроинженерство
Медицина
Човешка биология
Медицински сестри
Танцово изкуство
Предучилищна педагогика
(само на гръцки език)
Начална педагогика и др.
(само на гръцки език)
Направления – магистърска
степен:
Бизнес администрация
Педагогически науки (само на
гръцки език)
Международни отношения
Медии и комуникации
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