Великобритания

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

EThames Graduate School, London
E

Thames Graduate School един от найдобрите и най-големите независими
колежи във Великобритания. Учебното
заведение е лицензирано от UK Border
Agency за обучение на чуждестранни
студенти по TIER4 точкова система. EThames Graduate School
също така е член на Premier Member of Study UK, официалната
асоциация за акредитация на колежи за следдипломна квалификация и висше образование.
EThames Graduate School предлага бакалавърска и магистърска степен по Бизнес администрация, Счетоводство и
финанси, Компютри и информационни технологии, Хотелски
мениджмънт и управление в туризма, Здравеопазване и управление на социалните грижи, подготвителни курсове по
английски език, както и корпоративно обучение и обучение

на ръководни кадри. EThames Graduate School предлага висококачествено образование на конкурентни такси, в повечето
случаи по-ниски от таксите на подобни програми в английските държавни институции. Всички програми са напълно признати в световен мащаб и отговарят на изискванията на UKBA.
EThames Graduate School се ангажира напълно с предоставянето на среда, която е отлично приведена в съответствие с
бъдещите амбиции и стремежи на студентите. Учебното заве-

дение непрекъснато инвестира в нови технологии и отделя
всичко необходимо за поддръжка, с цел да отговори на нуждите и изискванията на учащите. EThames Graduate School
предлага на студентите мултифункционална среда, с помощта на която да развият своето образование и способности.
Всички кампуси се намират в Лондон и са оборудвани с найактуалните и модерни технологии. Студентите могат да започнат обучението си през януари, април, август и октомври.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска степен (3 години)

£3 500 на година

Магистърска степен (12 месеца)

£5 500 за цялата програма

Pre-Sessional English (12 седмици)

£ 600 (12 седмици)

www.etgs.org.uk
Обща информация
Разположение: Лондон,
Великобритания
Година на основаване: 1995 г.
Брой факултети: 6
Брой студенти: 3500
Език на обучение: английски език
Такси за обучение:
£ 3 500 – 5 500
Допълнително се заплаща: настаняване – £ 250 – 450 на месец,
учебници и учебни материали –
£ 150 на семестър, транспорт –
£ 30 на месец.
Обща месечна издръжка: около
£650 – 700
Изисквания за владеене на език:
Бакалавърска степен: IELTS
24

5.5/6.0 (в зависимост от програмата)
Магистърска степен: IELTS
6.0/6.5 (в зависимост от програмата)
За кандидатите без езиков
сертификат се предлага PreSessional English
Акредитация: British Accreditation
Council (BAC)
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана), копие
на паспорт/id card, 2 академични препоръки (за бакалавърска
степен), 1 академична и 1 професионална препоръка (за магис-

търска степен), мотивационно
писмо, автобиография.

Higher National Diploma (HND) –
Хотелиерство

Направления – бакалавърска
степен:
BA (Hons) Бизнес мениджмънт
BA (Hons) Счетоводство и
финансово управление
BSc (Hons) Международен туризъм и хотелиерство
BSc (Hons) Компютърни и
информационни системи
BSc (Hons) Health, Wellbeing
and Social Care
Higher National Diploma (HND) Бизнес
Higher National Diploma (HND) Компютри

Направления – магистърска
степен:
MBA Business Administration
MSc Здравеопазване и управление на социалните грижи
Post Graduate Diploma – Здравеопазване и управление на социалните грижи
Post Graduate Diploma – Хотелиерство и управление в туризма
Post Graduate Extended Diploma
– Стратегически мениджмънт и
лидерство
Post Graduate Diploma – Стратегически IT бизнес

