Великобритания

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

London School of Commerce

L

ondon School of Commerce (LSC) предлага портфолио от академично образование и следдипломна квалификация в
програми като от финанси, мениджмънт,
информационни технологии и бизнес лидерство, както и международно признати квалификации.
Нашият кампус се намира на лесно достъпно място до сърцето на Лондон, предлагайки възможност на студентите да
учат в една от най-големите финансови, културни и исторически столици в света.

LSC предлага ниски такси, ускорени курсове, които водят до
получаването на акредитирани квалификации, включително
MBAs и MScs, което дава възможност на студентите да получат
световно признато британско образование от Университета на
Уелс (University of Wales).
Нашите такси са много конкурентни, като могат да се плащат
на отделни вноски. Нашите студенти имат опция за прехвърляне на кредити в нашите международни кампуси.
Освен това, ние разполагаме с модерно оборудвана библиотека (offline and online) с достъп до над 70 000 онлайн материали.
LSC е един от най-големите доставчици на MBA в Европа.
Присъединете се към London School of Commerce и станете
част от глобалната общност от над 10 000 студенти, идващи от
над 100 страни.
ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (на година)

Бакалавърска степен

£ 1 975 на година

Магистърска степен

£ 3 950 за цялата програма (1 година)

Докторска степен (Ph. D.)

£ 14 950 за цялата програма

eu.lsclondon.co.uk
Обща информация
Разположение: Лондон, Великобритания
Година на основаване: 1998 г.
Брой студенти: 7000
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: £ 3 950

и учебни материали - £ 100 на
семестър.
Изисквания за владеене на език:
1. Equivalent IELTS 6.0
Акредитация: The Associate
College of the University of Wales
Institute, Cardiff

Допълнително се заплаща: настаняване – £ 250 - 500 на месец,
храна - £ 200 на месец, учебници

Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома
за завършено образование (преве-
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дена и легализирана), езиков сертификат, копие на паспорт.
Програми – бакалавърска
степен:
BA (Hons) Business Studies
BSc Computing
BSc Accounting
Програми – магистърска
степен:
Master of Business

Administration (MBA)
MBA for Executives (part time)
MSc International Hospitality
Management
MSc International Tourism
Management
MSc Information Technology
Програми – Ph.D. Degree:
Postdoctoral Studies

