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Бакалавърски и магистърски програми

Канада

University of Windsor
U

niversity of Windsor се намира
в най-южната част на Канада, в
пресечната точка на Северна Америка. Кампусът е разположен на 51
хектара (125 акра) площ, в общо над 50 отделни сгради, центрове, лаборатории и т. н.
University of Windsor е държавен университет с финансиране от държавата. Чрез различните си факултети и департаменти, се акцентира върху автомобилната промишленост,
околната среда, социалната справедливост и науки, а в последните години – и върху здравните, естествени науки и
предприемачеството. Във връзка с това е осъществен и един
от последните проекти на университета, свързан с изграждането на Medical Education Building. В новата сграда вече се
обучават студентите по Стоматология и Медицина. За тази
цел правителството на Онтарио отпуска 40 милиона щатски
долара. В момента медицинските програми се предлагат с партньорството на
University of Western Ontario
(Schulich School of Medicine
& Dentistry), а университетът
инвестира 112 млн. долара за
изграждане на нов иновативен център за Департамента
по инженерство и нов изследователски център.
Университетът е международно ориентирана, мулти-дис-

циплинарна институция, която активно насърчава разнообразието на студенти, преподаватели и специалисти, както и
ученето през целия живот, научни изследвания и открития.
ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
CAD $ 7 425 – 8 975 на година,
в зависимост от програмата
CAD $ 5 285 – 13 750 на година
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БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

www.uwindsor.ca
Обща информация
Разположение: Уиндзор, Онтарио, Канада
Година на основаване: 1857 г.
Брой студенти: около 16 000
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: CAD $ 5 285
– 13 750 на година (1.00 EUR =
1.4 CDN)
Допълнително се заплаща: настаняване – около CDN $ 2 730 на
година, храна – CDN $ 1 942 на
година, здравна застраховка CDN $ 715 на година.
Обща месечна издръжка: около
CDN $ 800 – 1000
Изисквания за владеене на език:
TOEFL 560 (paper-based), 220
(computer-based), 83 (Internetbased)
IELTS 6.5
CAEL 60

Акредитация: Ontario Ministry of
Training, CGA, CAMT, MTA, CBMT,
CASN, AUCC, IAU, COU, CIS, OUA,
CUSID, ONWiE, Fields Institute, CBIE,
CUP, CARL и др.
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана), езиков сертификат. За кандидати
без езиков сертификат, университетът предлага подготвителни курсове по английски език
(ESL).
Общи направления:
Арабистика и арабски науки
Канадска и американска Dual
JD по право (University of Detroit
Mercy, Detroit, Michigan, USA)
Френска филология

Английски език и литература
Международни отношение и
развитие
Политически науки (University
of Windsor) и Публична политика
(University of Michigan at Dearborn,
Detroit, Michigan, USA)
Мениджмънт (Управление на
човешките ресурси)
Мениджмънт (Международно
счетоводство и финанси)
Мениджмънт (Логистика)
Управление на производството
Модерни езици (немски език и
култура)
Модерни езици (италиански
език и култура)
Модерни езици (испански език
и култура)
Модерни езици и педагогика
Социални дейности
Изкуства

Архитектура (University of
Detroit Mercy, Detroit, Michigan,
USA)
Инженеринг
Право
Медицина
Компютърни науки
Правосъдие и мн. др.
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