Informacija tėvams
Vusterio universitete jūsų sūnus ar duktė įgis prestižinį išsilavinimą, plačiai pripažįstamą visame
pasaulyje.
Senovės ir istorinis Vusterio miestas yra vieta, kurioje gera gyventi. Jis gana mažas - čia verda
bendruomeninis gyvenimas; ir gana didelis – čia yra ką veikti.
Kaip tėvas ar motina, jūs, žinoma, norėsite paremti savo atžalą, jąi įgijant išsilavinimą. Jūs norėsite
įsitikinti, kad ji bus saugi ir patenkinta studijavimo užsienyje metu.
Taip pat jūs norėsite įsitikinti, kad ji įgis kvalifikaciją, kuria galės pasinaudoti bet kuriame pasaulio
krašte, tvirtą karjeros pagrindą ir puikias ateities perspektyvas.
Vusterio universitete mes siūlome visa tai kartu su didele pagalba ir šiltai priimame į savo klęstinčią
tarptautinę bendruomenę.

Kodėl studijos Jungtinėje Karalystėje?
Studijuodama JK jūsų atžala ne tik žymiai patobulins savo anglų kalbos žinias, bet ir įgis platesnes
tarptautines karjeros perspektyvas, geriausią išsimokslinimą su esamais ištekliais ir didžiulę patirtį,
kurios ji neužmirš visą gyvenimą.
Investicija į mokymąsi Didžiojoje Britanijoje – tai investicija į jūsų atžalos ateitį. Vusterio universitetas
padės jai kiekviename jos žingsnyje.

Kodėl Vusterio universitetas?
Vusteris turi visus tradicinio Didžiosios Britanijos universiteto privalumus. Universitetas nuo seno
suteikia puikias kvalifikacijas. Mes investavome į esamas naujausias mokymo, tyrimo ir šiuolaikinio
gyvenimo technologijas ir siūlome vietą, kur bus galima saugiai ir maloniai gyventi bei studijuoti.
Mes didžiuojamės savo visapusiška mokymo aplinka. Jeigu jūsų atžalai reikės pagalbos, jai visada
padės konsultantas iš tarptautinio centro, mūsų dėstytojas ar tiesiog kolega studentas bei koks nors
kitas asmuo.
Jeigu jūsų atžala nusprendžia studijuoti Vusteryje, mes darysime viską, ką galime, kad ji čia puikiai
praleistų savo laiką ir įgytų akademinę kvalifikaciją, kuria ji galėtų didžiuotis.

Puikios gyvenimo sąlygos universiteto teritorijoje
Puikios gyvenimo sąlygos leis jūsų sūnui ar dukteriai patogiai ir saugiai jaustis šiame istoriniame
mieste.

Universiteto studentų bendrabučiuose yra daugiau nei 1000 vieno kambario butų. Daugumoje tokių
butų yra vonia ir tualetas ir visuose juose pačiam galima gamintis maistą. Praktikantai teikia
informaciją ir pagalbą, o apsaugos darbuotojai universiteto teritorijoje buti visą parą.

Saugus ir malonus miestas
Vusteris yra gražus paupio miestas, kurio klestintis centras turi tradicinio Anglijos miesto žavesio ir
šalia kurio yra daug vaizdingų kaimų.
Virš miesto stūkso 900 metų senumo katedros bokštas, gatvės grįstos akmenimis ir stovi nuostabūs
Tiudorų epochos pastatai. Dauguma miesto restoranų, parduotuvių ir gastronomų yra lengvai
pasiekiami pėsčiomis nuo universiteto teritorijos, todėl studentams automobilis yra nebūtinas.
Vusteris yra išsidėstęs JK centre, iki kurio tereikia keliauti tik kelias valandas nuo Londono ir
Birmingamo didmiesčių bei jų oro uostų, todėl jūsų atžala turės daug galimybių keliauti po JK ir
pasirinkti lengvą maršrutą atgal namo.
Studijos JK suteiks jūsų sūnui ar dukteriai daug įspūdžių.
Laukiame jūsų atžalos mūsų universitete ir dėkojame už paramą jai.

PAGRINDINIAI FAKTAI
Mes padedame savo studentams su savo tarptautiniu centru, studentų paslaugomis ir kalbų
centru.
JK yra daug kultūrų: čia yra daug vietų, kur galima melstis, ir klęstinti tarptautinė
bendruomenė.
Vusteryje yra žemas nusikalstamumo lygis.
Lengvas susisiekimas: jūsų atžala galės naudotis el. paštu savo kambaryje, gauti paprastą
paštą, įsigyti nebrangių telefonų ir naudotis puikiu transporto tinklu.
Tarptautinis centras organizuoja daug kultūrinių ekskursijų į tokias vietas kaip Londonas ir
kaimyninis Stradfordas prie Eivono.

