Sheffield Hallam University

Инвестирайте в своето бъдеще!
Станете част от световния елит!
Колкото по-информиран е човек, толкова възможността
да направи най-добър избор е по-голяма.
Къде си завършил висшето си образование, до известна
степен определя твоето бъдеще.

Център за професионално обучение ,,Ванеста“ е официален представител за България
на един от водещите английски университети – Sheffield Hallam University. Шефилд е град
в Северна Англия, най-големия в графство Южен Йоркшър. Университетът шест пъти е
носител на Нобелова награда. Рисърч го поставя в класацията си за най-модерни
университети в света. През последните три години в Sheffield Hallam University са
инвестирани 72 милиона паунда – построени са три нови модерни кампуса, учебните
зали и лаборатории са оборудвани със съвременна техника. Университетът разполага с
фонд от 4 милиона паунда за студентски стипендии, които освен за висок успех, могат
да бъдат социални, за постигнати високи спортни успехи, за постижения в областта на
изкуството и културата. Статистика сочи, че 93% от студентите, завършили университета,
успяват да намерят работа до шест месеца след дипломирането си.
Университетът работи в тясно сътрудничество с утвърдени и водещи компании като
Sony, Walt Disney Resort Florida, Adidas, Nestle, PlayStation, Quorn, Samsung и др.
Инженерните специалности са разработени от Rolls Royse. Често гост-лектори в
университета са експерти и професионалисти от тези фирми.
В процеса на обучение се използват съвременна техника и най-нови технологии.
Например студентите от хранително-вкусовите специалности в най-модерни
лаборатории тестват влиянието на светлината върху вкусовите рецептори на човека,
занимават се с новаторската разработка на Хестън Блюминдейл – молекулярна кухня.
Бакалавърските програми, които предлага Sheffield Hallam University са много и
разнообразни:
-

Счетоводство и финанси
Международни финанси и банкиране
Международни финанси и икономика
Международни финанси и инвестиции
Архитектурна технология
Архитектура
Изкуство и дизайн
Моден дизайн
Илюстрация
Моден мениджмънт и комуникация
Графичен дизайн
Интериорен дизайн
Бижутерство и металообработване
Дизайн на продукт
Дизайн на мебели
Биохимия
Биология
Биомедицинска наука
Химия
Човешка биология
Бизнес аналитика

-

Бизнес и предприемачески мениджмънт
Бизнес и финансов мениджмънт
Бизнес и мениджмънт на човешки ресурси
Бизнес и маркетинг
Бизнес икономика
Бизнес обучение
Международен бизнес
Международен бизнес с френски език
Международен бизнес с немски език
Международен бизнес с испански език
Маркетинг
Маркетинг, комуникации и реклама
Наука за детето
Бизнес и информационни компютърни технологии
Компютърна и информационна сигурност
Компютърни мрежи
Компютърни науки
Компютърни игри – софтуер
Информационни технологии с бизнес наука
Софтуерен инженер
Геодезия на сгради
Строителен проектов мениджмънт
Криминология
Криминология и психология
Криминология и социология
Диагностична радиография
Педагогика
Педагогика с психология
Въздушно пространство инженер
Автомобилен инженер
Инженер химик
Инженер на компютърни системи
Инженер – ел.техника и електроника
Инженер с математика
Инженер с храни
Инженер с механика
Креативно писане
Английски език
Английски език с история
Английска литература
Наука за околната среда
Наука за хранене
Международен маркетинг и мениджмънт на храни
Хранене и публично здраве

-

Хранене, диети и здравословен начин на живот
География
Човешка география
История
Езици с международен бизнес / френски, немски, испански /
Езици с туризъм / френски, немски, испански /
Право
Право с криминология
Математика
Физика
Анимация
Продукции с дигитален маркетинг
Дигитални медии
Филмова и медийна продукция
Дизайн на игри
Фотография
Журналистика
Медия
ПР
ПР с медия
Социални дейности
Медицинска сестра – възрастни или деца
Парамедицинска практика
Операционна практика
Физиотерапия
Планиране и география
Психология
Радиотерапия и онкология
Имоти
Социална работа
Работа с деца, млади хора и семейства
Работа с младежи и общности
Социални науки
Политика
Социология
Физическа активност, спорт и здраве
Физическо образование и училищен спорт
Наука за спорт и физически упражнения
Бизнес мениджмънт на спорт
Спортен треньор
Спортно развитие и треньорство
Спортни науки
Филмова наука
Филмова наука и сценарии

-

Актьорско майсторство за екран и сцена
Международен ивент мениджмънт
Международен ивент мениджмънт с изкуства и забавления
Международен ивент мениджмънт с маркетинг
Международен ивент мениджмънт с туризъм
Международен хотелиерски бизнес мениджмънт
Международен хотелиерски бизнес мениджмънт с конференции и събития
Международен хотелиерски бизнес мениджмънт с кулинарни изкуства
Международен туристически и хотелиерски мениджмънт
Международен туристически мениджмънт

Защо да учим в Sheffield Hallam University?
Ще се присъедините към общност от студенти и преподаватели, която ще Ви помогне да
достигнете високи академични успехи. Независимо от избрания курс на обучение, ще
бъдете вдъхновени от отлични учители, ще имате достъп до водещи работодатели и ще
вземете участие в разнообразни и интересни допълнителни проекти.
Квалификацията, получена в Sheffield Hallam University е призната както от всички
професионални гилдии във Великобритания, така и в целия свят.

Курсът на обучение по бакалавърските програми е три или четиригодишен, в
зависимост от специалността. Първите две години са теоретично обучение и преминават
в университета. Третата година е практика по специалността.
Всяка година Sheffield Hallam University предлага 19 000 платени студентски
практики в над 3 500 водещи компании в цял свят. Ще Ви бъде предоставена възможност
за една година практическо обучение, което ще помогне за Вашата професионална
реализация. Ще развиете ключови качества и умения. По време на практиката няма да
заплащате университетска такса. За тази година студентите получават като
възнаграждение около 15-16 000 паунда. Статистиката сочи, че в много случаи, след като
се дипломират, младите специалисти се връщат на работа във фирмата, в която са
карали студентската си практика. А когато кандидатстват за работа на друго място и
посочат в своето CV, че са стажували в голяма и утвърдена фирма, това ги прави поуспешни на пазара на труда.

Sheffield Hallam University работи по европейската програма Еразъм и може да
осигури на студентите допълнителни безвъзмездни средства за мобилност и обмен на
добри практики в други университети в Европа и по света. Това отваря нови големи
възможности пред младите хора и ги прави граждани на света.
В университета има специален отдел, който се занимава със жилищното
настаняване на студентите. Разполага с големи студентски общежития, в които таксата
за една седмица е 90 паунда. А за студентите, които искат да избират в зависимост от
своя бюджет и вкус и да наемат квартири в града, отделът всяка седмица организира
срещи с наемодатели, а жилищата, които се предлагат, са предварително инспектирани
дали отговарят на определени критерии и изисквания. За българските студенти
икономически по-изгодно е няколко човека да наемат къща и да делят наема. Тогава
разходът им е около 40 паунда на седмица.
Друг отдел се занимава с осигуряване на работа на желаещите студенти. Те имат
право да работят по 20 часа на седмица в учебно време и по 40 часа през ваканциите. В
самия университет се предлагат много позиции, които се заемат от студенти –
библиотеки, клубове, разни отдели, заведения.

Шефилд е голям град, в който стандартът на живот е по-нисък в сравнение с
Лондон. Съвременен град с голяма студентска общност. Тук се намира втория по
големина Театрален комплекс след този в Лондон. Наличието на много млади хора
прави града креативно място с много възможности за отдих и развлечение. Разполага с
много кина, ресторанти, барове и дискотеки, в които студентите ползват отстъпка. В
Шефилд се провеждат няколко големи музикални фестивала, филмов фестивал,
фестивал на млади предприемачи. Тук имат студиа някои известни кино и театрални
дейци. Градът има голяма библиотека, която работи по 24 часа в денонощието. Има
големи спортни бази и места за спорт и хобита, кариерни центрове, ориентировъчни
клубове.

Условия за прием в Sheffield Hallam University
- Успех от дипломата за средно образование не по-нисък от 4.70
- Положен изпит IELTS със средна оценка 6 / от max 9 /. За някои специалности има

специфични изисквания за всеки компонент на изпита. В университета може да
се кандидатства и преди да е минал изпита по IELTS. Документът се прилага покъсно. Като по този начин бъдещият студент запазва мястото си в желаната
специалност.

В България сертификатите по IELTS се издават от Британския съвет. Два пъти в
годината в София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Русе се провеждат изпити.
Информация за датите и таксите се изнася в Интернет.
Sheffield Hallam University провежда два пъти в годината прием на студенти – през
септември и януари. Това дава възможност на незаписалите се през септември да се
запишат през януари. Така не се губи цяла учебна година.

Финансови условия
Годишната такса за обучение е 9000 паунда. Третата година, когато е практиката, не се
заплаща учебна такса.
ЦПО“Ванеста“ съдейства за получаване на студентски кредит във Великобритания,
който покрива учебната такса. Кредитът започва да се изплаща едва когато студентът се
е дипломирал, започнал е работа и трудовото му възнаграждение е достигнало
определено ниво.

Каква услуга Ви предлага ЦПО“Ванеста“?
Без никакви такси и заплащания Центърът може да Ви даде пълна и подробна
информация за специалността, която Ви интересува и условията за прием. Ще изготви
документите Ви, ще ги изпрати в университета и ще следи тяхното движение там. Ще
съдейства да получите студентски кредит в Англия. Има възможност да съдейства и за
намиране на жилище и работа.
Офисът на ЦПО“Ванеста“ се намира в гр.Пловдив на бул.“Хр. Ботев“ 105
Тел. 0885 428 286 и 0899 106 628
Email – info@vanesta.eu
www.vanesta.eu
ЦПО“Ванеста“ Ви желае успешно дипломиране. Направете на-правилния избор за себе
си и постигнете най- добра реализация в живота си!

