Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Великобритания

London School of Business and Finance

L

ondon School of Business and
Finance (LSBF) е бизнес университет, основан през 2003г. в Лондон.
Учебното заведение предлага специализирани програми в областта на управлението и финансите, маркетинга, счетоводството и бизнеса. LSBF сътрудничи
с Grenoble Graduate School of Business (GGSB), наред с ACCA,
CIMA, CFA® и CIM, в организирането на своите MBA-програми,
като по този начин предлага високо качество на обучение.
LSBF работи съвместно и с University of East London, който
е известен с иновации и голямо разнообразие от програми.
Двата университета предлагат съвместно програмите: MBA in
Financial Services, MSc in Digital Marketing, MSc in Investment
Banking and Securities, които са акредитирани от UEL.

За кратката си история LSBF
се превръща в единствената
институция, която предлага
Dual Programmes с изброените институции. Това повишава
рейтинга на университета и
на неговите програми. През
2009г. магистърската програма „Международен бизнес”
е класирана на седмо място
сред програмите за мениджмънт (според FT).
LSBF предлага обучение, което е насочено към развитието
на студентите в практически план. Повечето лектори имат голям опит в областта на финансите, банките и международния
бизнес, а някои от тях са международно признати авторитети
в своите специфични области. Целта е студентите да получат,
не само теоретична подготовка, но и познания за практическото прилагане на знанията и изграждане на конкурентни
умения в бизнес средата.
Под патронажа на Негово Кралско Височество принц Майкъл от Кент, LSBF отпуска стипендии за отличен успех за студенти от развиващите се страни, които се предлагат във вид
на намаления от таксата на обучение (£ 2 000 – 6 000).
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

£ 7 000 на година

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

£ 10 500 - 14 250

MBA – програми

£ 14 250 – 20 750

Официален представител Родина България, тел. 02/ 988 86 04
Обща информация
Разположение: Лондон, Бирмингам,
Манчестър – Великобритания, Богота - Колумбия
Година на основаване: 2003 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 2 000
Език на обучение: английски език
Такси на обучение: £ 7 000 – 22 250
Допълнително се заплаща: настаняване - £ 100 - 200 на седмица.
Месечна издръжка: около £ 1000
Изисквания за владеене на език:
3 A levels or equivalent
(Baccalauréat, Abitur, Freshman, VWO,
etc)
IELTS 6.5
TOEFL – min. 240/300, 587/677,
94/95
TOEIC – min. 800

Акредитация:
European Quality Improvement
System, Association of MBAs,
Association to Advance Collegiate
Schools of Business, Association of
Chartered Certified Accountants
Кандидатстване:
Необходимо е следните документи да бъдат изпратени най-малко един месец преди стартиране
на обучението:
формуляр по образец на университета, диплома за средно/висше
образование, мотивационно есе,
две препоръки, две снимки и сертификат за владеене на английски език.
Ако нямате сертификат за език,
можете да го вземете чрез езиковите курсове към университета.

Направления – бакалавърска
степен:
Международен бизнес
Бизнес технология
Право
Направления – магистърска
степен:
Финанси
Финанси и счетоводство
Финанси и управление на риска
Финанси и банки
Инвестиционно банкиране и
сигурност
Онлайн маркетинг
Маркетинг
Направления – МВА – програми:
Бизнес администрация (LSBF)
Бизнес администрация (GGSB)
Финанси и контрол
Инвестиции и оценка и др.

Dual Programmes – МВА:
Международен бизнес - ACCA
(Association of Chartered Certified
Accountants)
Международен бизнес - CIMA
(Chartered Institute of Management
Accountants)
Международен бизнес - CFA
(Chartered Financial Analyst)
Международен бизнес - CIM
(Chartered Institute of Marketing)
Бизнес администрация - GGSB
MBA/LSBF MBA + ACCA
Бизнес администрация - GGSB
MBA/LSBF MBA + CIMA
Бизнес администрация - GGSB
MBA/LSBF MBA + CFA
Бизнес администрация - GGSB
MBA/LSBF MBA + CIM
Финанси – CFA
Маркетинг - CIM
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