Mindössze £3575*
éves tandíj!

£750 összegű Flying Start ösztöndíj és egy
iPad az Alapképzésre (Bachelors) jelentkező
hallgatók részére**

A University of South Wales
üdvözli a magyar diákokat!
A világ minden tájáról érkezett több mint 33000 hallgatójával, modern felszereltségével és kiemelkedő
oktatási színvonalával a South Wales Egyetem (University of South Wales) remek helyet biztosít az
egyetemi tanulmányokhoz. Alap- és mesterfokú képzést nyújtunk számos területen, többek között üzleti
menedzsment, szofter mérnök, repülőgép mérnök, számítástechnika, számítógépes játékfejlesztő,
pszichológia, média és formatervező szakokon.

Mit nyújtunk?
Az egyetem Dél-Walesben, az Egyesült Királyság nyugati részén
található. Hallgatóink a régió minden előnyét élvezhetik – részt
vehetnek a városok forgatagában és kultúrájában, sétálhatnak
a csodálatos tengerpartokon vagy kirándulhatnak a festői
hegyekben. Minden tevékenységünk középpontjában a
foglalkoztathatóság áll, ezért oktatásunk a való világ
követelményein alapszik. Ennek köszönhetően a nálunk
végzett hallgatók rendelkeznek azokkal a képességekkel, amik
a sikeres elhelyezkedéshez szükségesek. Nem véletlen, hogy
nagyra értékelik foglalkoztathatósági programmunkat, a
vállalkozás indításához adott segítségünket, valamint a
gyakorlati tapasztalatokat, amelyek tanulmányaik szerves
részét képezik.
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Fantasztikus hallgatói élet
A hallgatói igények kiemelkedő színvonalú kielégítése
érdekében az egyetem több mint 160 millió fontot fordított
modernizálásra. A hallgatók többek között élvezhetik az új
könyvtár előnyeit vagy szórakozhatnak a Student Union
vadonatúj épületében. Ennek köszönhetően – miközben a
jövőjüket alapozzák meg - remek élményeket is szerezhetnek.

“All courses here are supervised by a personal
www.southwales.ac.uk/eu
*A nyomtatás időpontjában a 2014/15-re vonatkozó támogatás összege még nem állt rendelkezésre.
A fenti összeg a 2013-as támogatáson alapszik. **Bizonyos feltételek teljesítése esetén
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Mit kell tudnod
Miért válasszam a South Wales Egyetemet?
• A tananyagok a munkáltatók közreműködésével készülnek. A
legtöbb szakon a gyakorlatban is kipróbálhatod magad, így
felkészülhetsz a sikeres munkába állásra.
• Egyetemünk az Egyesült Királyság legmagasabb színvonalú
támogatását nyújtja hallgatóinak. Ennek bizonyítéka a 2012ben elnyert Times Higher Award for Outstanding Support to
Students.
• Kiemelkedő foglalkoztathatósági eredmények: végzett
hallgatóink 93%-a munkába áll vagy továbbtanul a végzést
követő 6 hónapon belül.

Mennyi ideig fogok tanulni?
Az Alapképzés (Bachelors) 3 évig, míg a Mesterképzés (Masters)
általában 1 évig tart.

Hol van a South Wales Egyetem?
Az egyetem 5 egyetemi campus-szal rendelkezik a „bárdok
földjén“, Wales déli részén. Wales egy önálló jogokkal
rendelkező ország, mely része az Egyesült Királyságnak. A
legközelebbi reptér Cardiﬀ, de Bristol (rendszeres járatokkal
Budapestre) és London is elérhető közelségben van. Dél-Wales
egy barátságos, biztonságos és viszonylag olcsó hely.

Mikor kezdődik az oktatás?
Általában szeptemberben, de számos Masters szak februárban
is indul.

Mennyi lesz a tandíjam?
Az Alapképzésre jelentkező magyar hallgatók részére
rendelkezére áll a „Welsh Tuition Fee Grant and Tuition Fee
Loan”, ami az angol egyetemekhez képest sokkal olcsóbbá teszi
a brit diploma megszerzését és a tanulmányaid befejeztéig
semmit se kell fizetned. *

A Mesterképzés díjai is megfizethetőek, és – bizonyos
tanulmányi követelmények teljesítése esetén – posztgraduális
ösztöndíjakat is nyújtunk.

Van-e ösztöndíj az Alapképzésben (Bachelors)
résztvevők számára?
A 3 éves Alapképzésre jelentkező magyar hallgatók
pályázhatnak a Flying Start ösztöndíjra (ami 750 font és hozzá
egy iPad-ot is kapsz az első évben). **

Mik a felvételi követelmények?
Alapképzés (Bachelors): Minimum 4-es (jó) alapszintű Érettségi
átlag szükséges, de némely szakon megkövetelik a szakirányú
tantárgyak jobb eredményét. Angol nyelvből az IELTS 6.0 (vagy
hasonló szintű egyéb) nyelvvizsga vagy minimum 4-es (jó)
angol emelt szintű Érettségi szükséges.
Mesterképzés (Masters): Egy releváns szakon szerzett
minimum 3-as (vagy Second Class Lower Honours) alapdiploma
(Főiskolai/ Egyetemi Oklevél vagy Bachelors) és IELTS 6.5 (vagy
hasonló szintű egyéb) angol nyelvvizsga vagy minimum 4-es
(jó) angol emelt szintű Érettségi szükséges.
További információt az egyes szakok részletes követelményeiről
a www.southwales.ac.uk honlapon találhatsz.

Hol fogok lakni?
Ebben számos lehetőség közül választhatsz: lakhatsz az
egyetemi kollégiumban vagy bérelhetsz szobát
magánházakban. A megfelelő szálláshely megtalálásához
segítséget kaphatsz a www.southwales.ac.uk/accommodation
oldalon.

Hogyan jelentkezhetek?
A Bachelors képzésre a UCAS (University and Colleges
Admissions Service) honlapján keresztül - www.ucas.com –
jelentkezhetsz. További információt a
www.southwales.ac.uk/apply/ucas/ oldalon taláhatsz.

További információkért látogasd meg a
www.southwales.ac.uk/money honlapot.

Mesterképzésre az www.southwales.ac.uk/apply/direct/
oldalon lévő internetes jelentkezési lap kitöltésével juthatsz be.

Tel: +44 (0)1443 654 400
E-mail: europe@southwales.ac.uk
Web: www.southwales.ac.uk/eu

Megtalálhatsz minket az alábbi közösségi portálokon:

A közölt információk a nyomtatás időpontjában valósak. Naprakész információkért keresd fel a www.southwales.ac.uk honlapot.
*A feltételek teljesítése esetén. **Bizonyos követelmények és feltételek teljesítése esetén.

