Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Австрия

Webster University, Vienna
W

ebster University е американски университет с изградена
международна мрежа от кампуси, с помощта на която студентите могат да учат в САЩ, Европа и
Азия. Основан през 1915 г., Webster предлага бакалавърски
и магистърски програми в над 100 кампуса в седем държави
(Австрия, Китай, Швейцария, Тайланд, Холандия, Великобритания, САЩ). В тях се обучават над 20 000 студенти от над 150
националности. Общата политика навсякъде включва високи
академични стандарти, връзка на теорията с практиката, малки групи на обучение и изграждане на независимо мислене в
така създаденото международно общество.
Почти 30 години, кампусът във Виена (Webster’s Vienna
campus) осигурява високи академични стандарти в Австрия,
предоставяйки на своите студенти предимствата на типичли от над 20 страни. Кампусът във Виена е най-големият извън
САЩ, сред цялата мрежа в глобален мащаб. Webster Vienna е
акредитиран университет както в Австрия, така и Съединените щати (Webster University в щата Мисури).
ПРОГРАМИ

ното американско образование – международен фокус чрез
около 600 учащи от над 70 различни държави и преподавате-

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

€ 14 700 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН (12 courses)

€ 1 815 (за 3-credit graduate course)

M.B.A. (16 - 18 courses)

€ 1 815 (за 3-credit graduate course)

www.webster.ac.at
Обща информация
Разположение: Виена, Австрия
Година на основаване: 1981 г.
Брой факултети: 6
Брой студенти: 600
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: € 9 075 (5
courses) – 14 700 на година
Допълнително се заплаща:
такса за кандидатстване – € 40,
настаняване – единична стая:
€ 1 630/за 8 седмици или двойна
стая: € 980 – 1 420/за 8 седмици,
храна – около € 2 750 на година,
учебници и материали – около €
800 на година, здравна застраховка – € 40 на месец, транспорт
– о коло €400 на година.
Обща месечна издръжка:
около €500
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Изисквания за владеене на език:
Бакалавърски програми: Min.
TOEFL: PTB 490, IBT 57 (or IELTS 5)
Магистърски програми: Min.
TOEFL PBT 575, IBT 88 (or IELTS 7)
Акредитация: Austrian Federal
Ministry of Science and Research,
Higher Learning Commission (USA),
Association of Collegiate Business
Schools and Programs, EFMD, AACSB
Кандидатстване: формуляр
по образец на университета,
диплома за завършено образование (преведена и легализирана),
сертификат по английски език,
копие на валиден паспорт, платена такса за кандидатстване,
2 препоръки, мотивационно писмо (400 думи), автобиография,
само за MBA – двугодишен стаж
в областта.

Направления – бакалавърска
степен:
Bachelor of Arts (B.A.)
Majors:
Art, with emphasis in:
– Visual Culture
International Relations
Management, with possible
emphasis in:
– Human Resource Management
– International Business
– Marketing
Media Communications
Psychology
Bachelor of Science (B.S.)
Majors:
Business Administration
Computer Science
Information Management
Information Systems

Направления – магистърска
степен:
Master of Arts (M.A.)
Human Resources Management
International Business
International Relations
Marketing
Master of Science (M.S.)
Finance
Master of Business Administration
(M.B.A.)
General, or with emphasis in:
– Finance
– Human Resources Management
– International Business
– International Relations
– Marketing
Webster Global Programs (11
месеца в 5 межд. кампуса):
Global M.A. in International
Relations
Global M.B.A.

