Informacje dla rodziców
Studia na Uniwersytecie w Worcester to szansa dla Paostwa syna lub córki na zdobycie prestiżowego
brytyjskiego wykształcenia, docenianego i honorowanego na całym świecie.
W zabytkowym Worcester, którego historia sięga czasów starożytnych, żyje się bardzo dobrze.
Miasto jest na tyle małe, że odczuwa się w nim ducha lokalnej społeczności, a zarazem na tyle duże,
by każdy mógł znaleźd tam dla siebie wiele ciekawych zajęd.
Jako rodzice w naturalny sposób pragną Paostwo wspierad edukację swoich dzieci. Chcieliby
Paostwo, aby, studiując za granicą, czuły się bezpieczne i szczęśliwe.
Chcą Paostwo również mied pewnośd, że Wasze dzieci zdobędą uznawane na całym świecie
wykształcenie, stworzą trwałe podstawy dla budowania zawodowej kariery i że otworzą się przed
nimi wspaniałe perspektywy.
Uniwersytet w Worcester umożliwia zrealizowanie wszystkich tych pragnieo. Dodatkowo
zapewniamy wspaniałą opiekę i serdeczne przyjęcie do rozwijającej się dynamicznie
międzynarodowej społeczności akademickiej.

Dlaczego warto studiowad w Wielkiej Brytanii?
Studiując w Wielkiej Brytanii, Paostwa dziecko nie tylko znacznie poprawi znajomośd angielskiego.
Studia w Wielkiej Brytanii to przede wszystkim większe szanse na rozwój globalnej kariery, najwyższy
poziom dydaktyczny i najlepsze pomoce naukowe, jak również wspaniałe doświadczenie, które
będzie pamiętad do kooca życia.
Inwestycja w brytyjskie wykształcenie to inwestycja w przyszłośd dziecka. Na Uniwersytecie w
Worcester będziemy wspierad Paostwa dziecko na każdym etapie tej drogi.

Dlaczego warto wybrad Uniwersytet w Worcester?
Worcester posiada wszelkie zalety tradycyjnej brytyjskiej uczelni. Uniwersytet może poszczycid się
długą historią kształcenia na znakomitym poziomie. Inwestując w najnowsze technologie
dydaktyczne, badania i dbałośd o zapewnienie nowoczesnych standardów życia, oferujemy
możliwośd studiowania i życia w bezpiecznym i przyjemnym miejscu.
Jesteśmy dumni z naszego wysoce zintegrowanego środowiska kształcenia. Doradca w centrum
międzynarodowym, członek kadry akademickiej czy inny student – zawsze znajdzie się ktoś gotowy
pomóc Paostwa dziecku, kiedy tylko będzie tego potrzebowad.
Jeżeli Paostwa dziecko zdecyduje się na studia w Worcester, zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby umożliwid mu jak najlepsze wykorzystanie tego czasu i zdobycie wykształcenia akademickiego, z
którego będzie dumne.

Wysoki standard zakwaterowania w miasteczku studenckim
Wyśmienite zakwaterowanie dostępne dla Paostwa syna lub córki to gwarancja bezpiecznego i
komfortowego pobytu w tym zabytkowym mieście.
Uniwersytet dysponuje ponad tysiącem jednoosobowych pokoi studenckich, mieszczących się w
specjalnie wybudowanych domach studenckich. Wiele z nich stanowią pokoje z łazienką, a we
wszystkich jest możliwośd przyrządzania żywności we własnym zakresie. Asystenci studentów
chętnie służą radą i pomocą, a nad bezpieczeostwem przez całą dobę czuwa zespół ochrony.

Bezpieczne i serdeczne miasto
Worcester to piękne miasto leżące nad brzegiem rzeki. Łączy zalety prężnie rozwijającego się
ośrodka miejskiego z urokiem tradycyjnego angielskiego miasteczka, wokół którego rozciąga się
malownicza okolica.
Nad brukowanymi ulicami miasta i budynkami w stylu Tudorów góruje dziewiędsetletnia katedra.
Nieopodal miasteczka akademickiego znajduje się wiele obiektów handlowych, restauracji oraz
sklepików spożywczych, dzięki czemu studenci mogą bez trudu obyd się bez samochodu.
Worcester jest usytuowane w centralnej części Wielkiej Brytanii, zaledwie kilka godzin drogi od
największych posiadających porty lotnicze miast, jak Londyn czy Birmingham. Dzięki temu Paostwa
dziecko będzie mogło swobodnie podróżowad po Wielkiej Brytanii i łatwo wrócid do domu.
Po powrocie ze studiów w Wielkiej Brytanii Paostwa dziecko będzie miało wam do opowiedzenia
wiele interesujących historii.
Czekamy na to, by móc powitad Paostwa syna lub córkę na naszym uniwersytecie. Dziękujemy za
wsparcie, jakie okazujecie Waszym dzieciom.

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
Wspieramy naszych studentów – centrum międzynarodowe, obsługa studentów i centrum
językowe zostały stworzone specjalnie po to, by służyd pomocą
Wielka Brytania to paostwo wielokulturowe – znajduje się tu wiele obiektów kultu
religijnego oraz rozwijająca się prężnie społecznośd międzynarodowa
Worcester to miasto o niskiej przestępczości
Utrzymywanie kontaktu jest proste – oferujemy Paostwa dziecku dostęp do poczty e-mail w
swoim pokoju, dostęp do urzędu pocztowego, usługi telefoniczne w przystępnej cenie oraz
doskonałą sied komunikacji
Centrum Międzynarodowe organizuje liczne wycieczki krajoznawcze do takich miejsc jak
Londyn czy pobliskie Stratford-Upon-Avon

