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Вълнуващият живот в
CITY College/ University
of Sheffield
Забавлявайте се, докато учите
в Солун

А

ко искате да съчетаете
качественото образование с незабравим
университетски живот в
бурно студентско общество,
тогава CITY College е правилният избор за Вас. Богатата
извънкласна програма на CITY
може да задоволи и най-разнообразните интереси. CITY College,
филиала на University of Sheffield,
е добре известен с качественото
образование, което осъществява
в региона на Югоизточна Европа,
чрез разнообразните бакалавърски
и магистърски програми, с които
се получава международно признатата диплома на University of
Sheffield. Въпреки това CITY предлага на своите студенти не само
висококачествено образование, но
и незабравим студентски живот
извън класните стаи, превръщайки студентските години в едни
от най-запомнящите се.

Студентските клубове
Животът в CITY не е само лекции,
есета и изпити. Чрез разнообразна
селекция от клубни дейности, CITY
дава възможност на студентите си
да придобият нови умения, да подобрят съществуващите и да станат по-знаещи и можещи в областите, които ги интересуват.
Тези студентски организации се
управляват изключително и само
от студентите, под надзора и с
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подкрепата на супервайзор от университета. Като административен посредник на студентските
клубове, офисът по международните и студентските въпроси асистира на различните клубове в планирането и осъществяването на
разнообразни извънкласни занимания и събития. Чрез университетската програма за извънкласни занимания, студентите успяват
пълноценно да оползотворят престоя си в Солун.

Някои от клубовете за извънкласни занимания са:
■
■
■
■
■
■
■
■

Спортни клубове
Маркетинг клуб
Предприемачески клуб
Кинематографски клуб
Музикален клуб
Клуб за стратегически игри
Клуб по корпоративна социална
отговорност
Курсове по гръцки език
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Спортовете в CITY
„Здрав дух в здраво
тяло” – CITY силно
вярва в това послание и поради тази
причина всяка година
разширява обхвата на
атлетическите дисциплини, които предлага на своите възпитаници. Тенис,
баскетбол, футбол,
волейбол, плуване,
фитнес, бодибилдинг,
пилатес и йога са
само част от дисциплините, които студентите могат да
избират по време на
обучението си.

СТИПЕНДИИ
за бакалавърски и
магистърски
програми
ЕДНА (1) 100% СТИПЕНДИЯ
за бакалавърска програма

ДВЕ ( 2 ) 50 % СТИПЕНДИИ
за бакалавърски програми

ДВЕ ( 2 ) 50 % СТИПЕНДИИ
за магистърски програми

Купоните на CITY
Купоните - какъв по-добър начин да се отделиш за малко от ученето? През цялата учебна година CITY организира много партита, които се провеждат или в студентската аула или в популярни клубове и барове в Солун – известен с нощния си живот.
Гръцка бозуки, музика на живо, плажни партита, балканска музика, клубна музика: студентите, преподавателите и служителите
в CITY се радват на „лудите” нощи, без значение какъв тип музика предлагат.

Екскурзиите на CITY
Солун наистина е хубав, но също така е заобиколен и от други
прекрасни места, които трябва да се посетят. CITY организира
множество екскурзии до Атина или до гръцките острови Миконос, Санторини или Корфу, до ски курортите или други интересни места в Гърция, където може да се усети гръцката провинция
и да се избяга от града за малко.
Успешното образование е балансирано образование. Чрез международната среда студентите на CITY се научат да работят, учат
и да се забавляват заедно. И това прави животът в CITY College
уникален. Единственият начин да го разберете е като го изживеете!

Условия за кандидатстване:



Диплома от средно образование или IB (за кандидатстващите за бакалавърски програми) или
университетска степен (за кандидатстващи за магистърски
програми)



Есе:
Кандидатите трябва да напишат
есе от приблизително 700 думи
на тема: “Education is a life long
process. What are your views? Give
examples”.
Всички заинтересувани кандидатстуденти са поканени да участват.
*стипендии не се отпускат за
кандидатстващи за МБА Executive
програмите

Стипендии, предлагани на българските
студенти

За повече информация:

CITY College, филиал на University of Sheffield, и сп. „Образование и
специализация в чужбина” обявяват конкурс за стипендия за български студенти за учебната 2009 -2010 г. Чрез тази инициатива
CITY и сп. „Образование и специализация в чужбина” желаят да
дадат шанс за образование като подкрепят финансово талантливи студенти, които искат да учат в CITY и да получат диплома от световно признатия University of Sheffield.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОФИС
1164 София, ул. Кричим 65, ет. 3, ап. 6
тел.: 02/ 961 62 63
факс: 02/ 961 63 63
e-mail: bulgaria1@city.academic.g
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