ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ,
2012 -2013
Кандидати от страни членки на Европейския съюз

СТЪПКА 1 – ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Кандидат – студентите трябва да ни изпратят следните документи (4 т. се отнася само за MBA):
1. Попълнен кандидат-студентски формуляр.
2. Кандидат – студентска такса € 65 (non-refundable).
3. Легализирани и преведени на Английски или Гръцки език копия на Дипломите и Приложенията от Средното и
Основно училище, моля приложете и копия на оригиналите.
4. Легализирани и преведени на Английски или Гръцки език други квалификации, моля приложете и копия на
оригиналите.
5. Две снимки (паспортен размер, с написано име на гърба на снимката).
6. Копие на паспорта.

Магистърска програма
Кандидатите за магистърската ни програма трябва да представят освен горе изредените документи:
1. Легализирани и преведени на Английски или Гръцки език копия на Дипломата за Бакалавър и Приложението,
моля приложете и копия на оригиналите.
2. Две препоръки, използвайки нашия образец. Писмата може написани от бивши преподаватели или колеги на
кандидата, които го познават и могат уместно да коментират качествата му.
Когато кандидата изпрати пълен комплект документи и ние установим, че той отговаря на нашите изисквания, ще му
изпратим оферта (Certificate of Admission) заедно с Правилника на Американ Колидж (Acceptance of Admissions Offer
form).

СТЪПКА 2 – ТАКСИ
Всеки студент трябва да попълни Правилника на Американ Колидж (Acceptance of Admissions Offer form) и да го
изпрати на Колежа. След получавани на оферта (Certificate of Admission) от нас, кандидат-студента трябва да заплати
следните такси:
Плащане предварително:
2 Семестъра Бакалавърска програма – 50 % ВКЛЮЧЕНА ОТСТЪПКА
1 Летен Семестър
1 Семестър MBA (10 % ВКЛЮЧЕНА ОТСТЪПКА)
2 Семестъра MBA (10 % ВКЛЮЧЕНА ОТСТЪПКА)
MBA програма(10 % ВКЛЮЧЕНА ОТСТЪПКА)

Такса обучение
Евро
2.250
2.025
2.430
4.860
7.290

Всички плащания трябва да са направени следвайки инструкциите описани по-долу. Всички плащания трябва да са в евро,
както е обяснено в последната таблица. Ако поради допълнителни такси на банките, Колежът получи по-малка сума от
горе споменатите, разликата ще бъде изискана по време на регистрация.
Отстъпките важат при предплащане на поне два семестъра.

СТЪПКА 3 – ПРИСТИГАНЕ В КИПЪР
Студенти, заплатили таксите на Американ Колидж могат да пътуват за Кипър по всяко време. Студенти с Европейско
гражданство нямат нужда от виза, за да влязат в страната.

УЧЕБНИ ТАКСИ И ДРУГИ РАЗХОДИ
Euro
2.250

УЧЕБНИ ТАКСИ
2 Семестъра (60 ECTS кредита – равни на 10 предмета) Бакалавърска програма (С ВКЛЮЧЕНА 50%
ОТСТЪПКА)
1 Летен Семестър (по желание)
1 Семестър (30 ECTS кредита – равни на 5 предмета) MBA (10% включена отстъпка)
2 Семестъра (60 ECTS кредита – равни на 10 предмета) MBA– (10% включена отстъпка)
3 Семестъра MBA (90 ECTS кредита – равни на 15 предмета) – (10 % включена отстъпка на цялата
сума)
Други *
Регистрационна такса (за един семестър)
Такса оборудване (за един семестър)
Годишна здравна застраховка (за календарна година – не е задължителна)
Практически часове (средно 2)
Общо други
ДРУГИ РАЗХОДИ (ПРИБЛИЗИТЕЛНИ)*
Настаняване в самостоятелен апартамент (за 8 месеца)
Храна (за 8 месеца)
Учебници (за 8 месеца)

2.025
2.430
4.860
7.290

50
40
170
70
330
1.860
1.880
345

Всички такси (Други) общо 330, трябва да се платят преди студента да се регистрира или по време на регистрация.
Студентът може да трябва да заплати повече или по-малко практически часове, в зависимост от специалността му.
* Таксите (Други Разходи) представляват примерни разходи, които студента би могъл да има по време на престоя си в
Кипър и могат да варират в зависимост от стандарта на живот на всеки студент
* Всички тези цени могат да бъдат променени без предизвестие.
*

КАК ДА ПЛАТИМ
Може да се плати по няколко начина:
1. Чрез банков превод. Студентите трябва да прехвърлят желаната сума на следната сметка:
The American College
IBAN: CY78 0060 0521 0000 0052 1339 0865
BIC: ETHNCY2N521

National Bank of Greece (Cyprus) Ltd
1-3 Bouboulinas Street, P.O.Box 21330, 1506 Nicosia, Cyprus
Тел: +357-22674640
Факс: +357-22670014

3. Чрез Western Union или Money Gram, като получател трябва да е посочен Mr. Tasos Anastasiou, Директор на
Международен Отдел, тел: +357-22661122.
4. В брой, по време на регистрация. Моля, не изпращайте пари по пощата или по куриери.

ВАЖНИ ДАТИ
Краен срок за кандидатстване
Регистрация за лекциите
Начало на лекциите

Есенен семестър 2012
15 Септември
2 Октомври
8 Октомври

Пролетен семестър 2013
19 Януари
4 Февруари
11 Февруари

Летен семестър 2013
29 Май
10 Юни
17 Юни

Препоръчваме на всички студенти да пристигнат в Кипър 1-2 седмици преди започването на учебната година, за да имат
време да се установят.
За повече информация:
Кандидатстудентски офис, Американ Колидж, П. К. 22425, 1521 Никозия, Кипър
Телефон: +357-22661122, Факс: +357-22664118
Email: admissions@ac.ac.cy
www.ac.ac.cy

