
ОБщА иНфОрмАция
разположение: Лутън, Англия
Година на основаване: 2006
Брой факултети: 4
Брой студенти: 22 000

месец (вкл. вода, ел. енергия и 
интернет).

Как се кандидатства: диплома 
за средно образование, удос-
товерение за владеене на език, 
попълнени формуляри

изисквания за владеене на език:
 IELTS 6.0
 TEOFL (Internet) 80
 Pearson Test of English 

Academic 52 - 54

Акредитация: British Council, 
British Psychology Society (BPS), 
Institute of Biomedical Science 
(IBMS) и др.

Такси на обучение: 
£3,375 – £4,865 на година

Допълнително се заплаща: 
настаняване – £388 – 600 на 

НАпрАВлЕНия – БАКАлАВърСКА 
СТЕпЕН:
Courses – Bachelor's degree:
 Art, Computing, Media, Law, 

Education, Sport, Journalism, 
Fashion, Business, English, 
Psychology, Nursing
 Health, Social care, Dance, 

Marketing, Biomedical Science и др.

НАпрАВлЕНия - мАГиСТърСКА 
СТЕпЕН:
 Computing, Business, MBA, 

Nursing, Art, Linguistics, Sport, 
Social Work, Health, Education, 
Tourism
 Marketing, Pharmacology, 

Biomedical Science, Law и др.

www.beds.ac.uk 

University of Bedfordshire е 
основан през август 2006 г. 

след сливането на University of 
Luton с De Montfort University’s 
Bedford campus. Университе-

тът е член на Асоциацията на бизнес училищата (ABS) и Евро-
пейската фондация за развитие и мениджмънт (EFDM). Макар 
и сравнително нов и с не дълга академична история, University 
of Bedfordshire вече е утвърден като един от най-реномираните 
европейски университети, заемайки първите места по рейтинг 
за специалностите маркетинг, журналистика, право, човешки 
ресурси и медицина. В най-реномираната класация - The Times 
Good University Guide 2010, университетът се изкачва с най-го-
лям темп в Англия по отношение на своето бързо развитие, брой 
студенти и тяхната удовлетвореност.

 Ние сме наградени с Наградата Queen’s Award for Enterprise: 
International Trade 2011, една от най-престижните бизнес отличия 
в определената област.

 Освен това, ние спечелихме наградата на Times Higher 
Education - Higher Education Leadership and Management Award 
2011 в категорията Outstanding Finance Team. 

 Според най-новите UK-wide Research Assessment Exercise (RAE), 
нашите изследвания са описани като „световно водещи” и „меж-
дународно значими”. В резултат на това, финансирането на наши-
те научни изследвания получават над два пъти увеличение.

 Университетът на Бедфордшир постига най-високите пости-
жения и оценки - a ‘confidence’ rating според най-новата Агенция 
за осигуряване на качеството (Quality Assurance Agency - QAA) 
audit 2009, която проверява как британските университети за-
пазват собствените си академични стандарти и качество.

 Високо качество на преподаване. Много от нашите преподава-
тели са експерти в своята област и притежават National Teaching 
Fellowship Awards за изключителен принос към обучението. 

 Подобряване на работните перспективи. Около 92% от на-
шите възпитаници работят и/или продължават своето обра-
зование шест месеца след дипломирането си (Destinations of 
Leavers survey 2009). 

 Достъп до модерна база и оборудване. Ние инвестираме £ 180 
милиона в нови съоръжения. През октомври 2010 г. е отворен 
нов Кампус. Планират се нови сгради за настаняване, които да 
бъдат отворени през септември 2011 г., както и следдипломен 
професионален център (postgraduate and continuing professional 
development centre), който да бъде открит през 2013 г.

ПРОГРАМИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАКАлАвърсКА стеПеН £ 3,375 на година

МАгистърсКА стеПеН £ 4,865 на година 
(£ 1,000 scholarship if paid in full)

ДОКтОрсКА стеПеН (PH . D . DEGREE) £ 3,732 на година

Висше образование в чужбина
Бакалавърски и магистърски програми

Великобритания

University of Bedfordshire
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