ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Образованието във Великобритания, Ви дава възможност да преследвате своите интереси. Очаква
се да започнете и развиете оригинални научни изследвания под ръководството на известни
университетски преподаватели.
Видове академични степени, които се предлагат:









Bachelor – Завършването на бакалавърска програма обикновено отнема до 4 години.
Обхващат академично обучение, културна подготовка и езиково обучение.
Pre-master`s courses – Може да се наложи да запишете този вид курс, ако не притежавате
достатъчни умения във владеенето на английски език или вашата квалификация не отговарят
на стандартите, които се изискват.за записване в магистърска програма. Продължителността
на курсовете може да варира от 1 семестър до 1 пълна академична година и обхваща
академично обучение, културна подготовка и езиково обучение. Много от курсовете ще
гарантират по-лесно приемане в някои от университетите.
Postgraduate certificate or diploma (PG Cert/Dip) – Това са едногодишни курсове, в които
обикновено не се включват изследвания. Те често се приемат за професионална
квалификация в съответната област.
Taught master`s courses (MA; Msc) – Обикновено продължават една година и се състоят от два
елемента – Вие ще попълните определен брой модули (които включват присъствие на лекции
и упражнения, писане на есета и полагане на изпити) и ще направите десертация,
своеобразно изследване.
Research master`s courses (Mres, Mphil) – Магистърска програма, основана на научни
изследвания. Не ходите на лекции всекидневно, но за сметка на това цялата година е





посвещавате на научни изследвания. Окончателната оценка се формира на база качеството
на Вашата десертация.
Master of Business Administration (MBA) – Това са специални бизнес курсове, които Ви
доближават до управленските стъпала. Това е най-известната и най-предпочитаната
магистратура.
Докторантска степен (PhD) – Завършването на Докторантура отнема от 3 до 4 години. Ще
работите по един изследователски проект. През последната година ще трябва да представите
десертация, съдържаща най-малко 100 000 думи.

Курсовете продължават от 1 до 4 години и вие можете да избирате от хилядите възможности в
областта на изкуствата, науките, социалните и хуманитарните науки. В широк диапазон и гъвкав
подход, Великобританското висше образование показва, че сте свободни да изберете точно това,
което искате да учете.
Таксите в различните колежи и университети варират значително, но цифрите по-долу показват
приблизително какво ще трябва да заплатите.





Култура и хуманитарни дисциплини – 7 000 – 9 000£ на година
Научни курсове – 7 500 – 12 000£ на година
Клинични дисциплини – 10 000 – 21 000£ на година
MBA – 3 000 до над 30 000£ на година

Съществуват няколко варианта за настаняване по време на Вашето обучение – общежитие,
собственост на учебното заведение, частно общежитие, стая/апартамент под наем. Цените за
настаняване варират според начина на настаняване, който сте си избрали. Британският съвет е
изчислил, че без да се включват разходите за обучение, студентите се нуждаят средно от около 650
£ месечно (750 £ на месец в Лондон и Югоизточна Англия), за да се покрият нуждите за настаняване,
храна, дрехи и основни нужди.
Всички студентите обучаващи се в учебно заведение с продължителност повече от шест месеца имат
право, според имиграционните условия в паспорта си, да работят на непълно работно време, до 20
часа седмично през учебно време и на пълен работен ден по време на ваканции.
СПИСЪК НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

HULT UNIVERSITY – London - http://www.hult.edu/en/requestbrochure?utm_source=GoogleAdwords&gclid=CMe96-mqjLACFUFO3wodlU6LoA
Richmond University – London - http://www.richmond.ac.uk/
Schiller International University - http://www.schiller.edu/
Aberdeen University - http://www.abdn.ac.uk/
Coventry University - http://wwwm.coventry.ac.uk/Pages/index.aspx
Barking College - http://www.barkingdagenhamcollege.ac.uk/
Barony College - http://www.barony.ac.uk/
De Motfort Univer5sity – School of Law - http://www.dmu.ac.uk/home.aspx
Dudley College - http://www.dudleycol.ac.uk/
Keele University - http://www.keele.ac.uk/

Leicester University - http://www2.le.ac.uk/
Robert Gordon University - http://www.rgu.ac.uk/
Staffordshire University - http://www.staffs.ac.uk/
University of Aberystwyth Wales - http://www.aber.ac.uk/en/
University of Bristol University of Central Lancashire - http://www.bristol.ac.uk/
University of Durham - http://www.dur.ac.uk/
University of East London - http://www.uel.ac.uk/
University of Glasgow - http://www.gla.ac.uk/
University of Glamorgan - http://www.glam.ac.uk/
University of Nottingahm - http://www.nottingham.ac.uk/
University of Sheffield - http://www.shef.ac.uk/
University of SOuthhampon - http://www.southampton.ac.uk/
University of Stratchlyde - http://www.strath.ac.uk/
University of Sussex - http://www.sussex.ac.uk/
University of Wales - http://www.wales.ac.uk/en/Home.aspx
Warwick University - http://www2.warwick.ac.uk/
University of Sussex - http://www.sussex.ac.uk/
Thames Valley University - www.uwl.ac.uk
London School pf Economics - http://www2.lse.ac.uk/home.aspx
The University of York\Imperial College London - www.york.ac.uk
BACL – REGENT’s - http://www.bacl.ac.uk/
Lancaster University - http://www.lancs.ac.uk/
European Business School London - http://www.ebslondon.ac.uk/
Greenwich University - http://www2.gre.ac.uk/
Greenwich School of Management - http://www.greenwich-college.ac.uk/
Lancaster University Management School - http://www.lums.lancs.ac.uk/
Greenwich School of Management - http://www.greenwich-college.ac.uk/
London Education and Development Academy - http://www.bridgestudy.org/category.php?description=2&did=2&id=34&showid=100&sid=101
University of Worchester - http://www.worcester.ac.uk/
Queen Mary University, London - http://www.qmul.ac.uk/
Trinity International Hospitality Studies – Trinity University http://www.intstudy.com/india/college/trinity_hospitality.htm
Webster Graduate School London - http://www.webster.ac.uk/
Birkbeck, University of London - http://www.bbk.ac.uk/
University of Plymouth - http://www.plymouth.ac.uk/
University of London - http://www.lon.ac.uk/
Brunel University\City University, London - http://www.brunel.ac.uk/
Goldsmiths University - http://www.gold.ac.uk/
Middlesex University - http://www.mdx.ac.uk/
London South Bank University - http://www.lsbu.ac.uk/
London Metropolitan University - http://www.londonmet.ac.uk/
Kingston University - http://www.kingston.ac.uk/
University of Westminster - http://www.westminster.ac.uk/international
Royal Holloway University of London - http://www.rhul.ac.uk/home.aspx
Roehamton University - http://www.roehampton.ac.uk/home/

The Robert Gordon University - http://www.rgu.ac.uk/
Queen Margaret University - http://www.qmu.ac.uk/
University of Edinburgh - http://www.ed.ac.uk/home
University of Bath - http://www.bath.ac.uk/
University of Birmingham - http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
University of Brighton - http://www.brighton.ac.uk/
Cardiff University - http://www.cardiff.ac.uk/
University of Essex - http://www.essex.ac.uk/
The university of Hull - http://www2.hull.ac.uk/
King’s College London - http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
University of Leeds - http://www.leeds.ac.uk/
University of London - http://www.lon.ac.uk/
London Business School - http://www.london.edu/
The London School of Economics - http://www2.lse.ac.uk/home.aspx
Nottingham Trend University - http://www.ntu.ac.uk/
The university of Winchester - http://www.winchester.ac.uk/Pages/home.aspx
The University of York - http://www.york.ac.uk/
University of Sussex - http://www.sussex.ac.uk/
Swansea Metropolitan University - http://www.smu.ac.uk/
Queens University Belfast - http://www.qub.ac.uk/
Weston University - http://weston.care2learn.com/
Suffolk College - http://www.suffolk.ac.uk/
Westminster University - http://www.westminster.ac.uk/international

В ШОТЛАНДИЯ ОБУЧЕНИЕТО Е ВСЕ ОЩЕ БЕЗПЛАТНО ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕС
Обучението във Великобритания ще бъде за Вас едно от най-вълнуващите приключения в живота
Ви, така че бъдете подготвени!

