Великобритания

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

University College Birmingham
и Events Management. Един от критериите ни за качество на
програмите е статутът ни на акредитиран колеж към Университета на Бирмингам, който акредитира нашите образователни степени и следдипломни програми.
UCB се ангажира да предоставя високо качество, иновативни програми, които отговарят на нуждите на професионалния свят, както и да подготвя студентите за предизвикателна и успешна кариера.
Настаняване на студентите
През последните години UCB предприема значителни инвестиции за настаняването на студентите. The Maltings halls
of residence се състои от 827 специално построени за целта
спални помещения, от които 809 имат собствен санитарен възел, и всички стаи имат безплатен достъп до интернет и възможност за достъп до телевизионни канали.

U

niversity College Birmingham (UCB)
е институция за висше образование във Великобритания, специализирана в програми в областта на хотелиерството, туризма,
кулинарните изкуства, бизнес и управление на маркетинга.
Освен това, ние имаме международно признати програми
в областта на Sports Therapy, Childhood and Education, Sport

ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН
Full-time Postgraduate
(MA, MSc, PGDip)
Part-time Postgraduate
(MA, MSc, PGDip)

£ 3 900 на семестър
£ 3 800 for one year course
£ 3 400 for each programme
(charged at £ 1 700 for each year)

www.ucb.ac.uk
Обща информация
Разположение: Бирмингам, Великобритания
Година на основаване: 1957 г.
Брой факултети: 5
Брой студенти: 7500
Език на обучение: английски език
Такси за обучение: £ 7 800
Допълнително се заплаща: настаняване – £ 72 – 93 на седмица,
храна - £ 120 на месец.
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Изисквания за владеене на език:
1. IELTS 6.0
2. TOEFL 550, IBT 80
Акредитация: University of
Birmingham
Кандидатстване: формуляр по
образец на университета, диплома за завършено образование
(преведена и легализирана) с

мин. успех 4+, езиков сертификат, копие на паспорт.
Направления:
Courses – Bachelor's Degree:
Hospitality Management
Tourism Management
Sports Therapy
Events Management
Business & Marketing
Early Childhood Studies

Culinary Arts
Food & Consumer Management
Adventure Tourism
Sports Management
Salon Management
Spa Management with Hospitality
Courses – Master's Degree:
Tourism Management
Hospitality Management
Marketing Management

