Информация за родителите
В Уорчестърския университет Вашето дете ще получи престижно британско образование,
признато навсякъде по света.
Градът Уорчестър, славещ се с древната си история, е спокойно място за живеене: достатъчно
малък, за да подхранва усещането за общност и достатъчно голям, за да предоставя широк
избор от възможности.
Като родител, нормално е да желаете да подпомогнете образованието на детето си. Бихте
искали да се уверите, че то ще се намира на сигурно и безопасно място и ще се чувства
щастливо по време на образованието си в чужбина.
Още повече, Вие ще искате да сте сигурни, че то ще придобие квалификация, която ще може
да ползва навсякъде по света, предоставяйки стабилна база за неговата кариера, както и
невероятни перспективи за неговото бъдеще.
В Уорчестърския университет ние Ви предлагаме всичко това, както и солидна подкрепа и
топъл прием в нашата просперираща международна общност.

Защо бихте избрали образование в Обединеното Кралство?
По време на образованието си в Обединеното Кралство Вашето дете не само ще подобри
значително английския си, но също така и възможностите си за кариера; ще има достъп до
най‐добрите преподаватели и ресурси и ще изпита невероятно преживяване, което ще помни
за цял живот.
Инвестирайки в британското образование, Вие инвестирате в бъдещето на детето си. В
Уорчестърския университет ние ще го подкрепяме през цялото време.

Защо бихте избрали Уорчестърския университет?
Уорчестърският университет се ползва с всички предимства на традиционното британско
образование. Университетът се слави с традициите си в обучението на високо квалифицирани
кадри. Инвестирали сме в най‐последните съществуващи технологии в областта на
обучението, изследователската дейност и модерния начин на живот, за да Ви предложим
безопасно и приятно място за живеене и обучение.
Горди сме с нашата всеобхватна среда на обучение. Винаги ще се намери кой да помогне на
Вашето дете в нужда, независимо дали това ще е съветник от международния ни център, член
на преподавателкия екип, или просто колега студент.
Ако детето Ви избере Уорчестърския университет, ние ще направим всичко възможно то да
извлече максимума от престоя си при нас, получавайки академично образование, с което да се
гордее.

Отлични условия за живот на територията на университета
Безупречните ни и безопасни условия за живот ще осигурят на детето Ви комфортен и
безопасен престой в този исторически град.
Университетът разполага с повече от 1000 самостоятелни квартири в специално построени за
целта модерни общежития. Много от стаите разполагат с отделен санитарен възел и кухненско
оборудване. Студентите могат да се ползват от услугите на асистенти, които да ги ориентират и
да им помагат, а екипът на охраната се грижи денонощно за тяхната безопасност.

Безопасен и гостоприемен град
Уорчестър е красив крайречен град, разположен в близост до живописна природа, който
съчетава предимствата на модерен областен център с чара на традиционния английски град.
Близо 900‐годишната катедрала се извисява над града с неговите павирани улици и красиви
сгради в стил Тюдор. Многобройните ресторанти и магазини се намират в непосредствена
близост до общежитията, така че студентите лесно могат да се придвижват пеша до тях.
Уорчестър е разположен в централната част на Обединеното Кралство, на няколко часа път от
Лондон и Бирмингам и техните летища, така че Вашето дете ще има възможността да пътува
навсякъде из Обединеното Кралство и да се прибира лесно у дома.
Обучението на Вашето дете тук, в Обединеното Кралство, ще го обогати с много нови
преживявания, които да Ви разказва, когато се прибере.
Очакваме с нетърпение да приветстваме детето Ви в нашия университет и Ви благодарим за
това, че го подпомагате.

ВАЖНИ ФАКТИ
•
•
•
•

Ние помагаме на нашите студенти: нашият международен център, студентският
отдел и езиковият център са на тяхно разположение.
Обединеното Кралство е средище на множество култури: съществуват
многобройни религиозни места и преуспяваща международна общност.
Престъпността в Уорчестър е на ниско равнище.
Лесно ще поддържате контакт с детето си: то ще разполага с интернет в стаята
си, както и с лесен достъп до пощенски и телефонни услуги и добре развита
транспортна мрежа.

•

Международният ни център организира многобройни пътувания с културно‐
образователна цел до места като Лондон и намиращия се наблизо Стратфорд
на Ейвън.

