Tietoa vanhemmille
Worcesterin yliopistossa poikanne tai tyttärenne saa arvostetun brittiläisen koulutuksen, jota
kunnioitetaan suuresti kaikkialla maailmassa.
Ikivanha ja historiallinen Worcesterin kaupunki on ystävällinen asuinpaikka: tarpeeksi pieni
luodakseen yhteenkuuluvuuden tunteen ja tarpeeksi suuri, jotta siellä on paljon tekemistä.
Vanhempana haluatte luonnollisesti tukea lastenne koulutusta. Haluatte varmistaa, että he ovat
turvallisessa ja varmassa paikassa sekä onnellisia ulkomailla opiskellessaan.
Ennen kaikkea haluatte olla varmoja siitä, että he saavat tutkinnon, joka on heille hyödyksi missä
päin maailmaa tahansa, tukevan pohjan uralleen ja loistavat tulevaisuudennäkymät.
Worcesterin yliopistossa tarjoamme kaikkea tätä ja sen lisäksi paljon tukea sekä lämpimät
tervetulotoivotukset menestyvään kansainväliseen yhteisöömme.

Miksi opiskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa?
Englannissa opiskelu ei pelkästään paranna huomattavasti lastenne englannin kielen taitoa, vaan
myös edistää heidän uramahdollisuuksiaan maailmalla ja varmistaa, että he saavat parhaan
mahdollisen koulutuksen ja että heidän käytettävissään ovat parhaat mahdolliset resurssit. Siitä
tulee upea kokemus, jonka he muistavat koko loppuelämänsä.
Sijoitus brittiläiseen koulutukseen on sijoitus lapsenne tulevaisuuteen. Worcesterin yliopistossa
tuemme heitä joka askeleella.

Miksi valita Worcesterin yliopisto?
Worcesterilla on kaikki perinteisen brittiläisen yliopiston edut. Yliopistolla on takanaan pitkä historia
erinomaisten tutkintojen tarjoajana. Olemme panostaneet kaikkein uusimpaan opetus- ja
tutkimusteknologiaan sekä moderniin asumiseen. Tarjoamme turvallisen ja miellyttävän asuin- ja
opiskelupaikan.
Olemme ylpeitä kokonaisvaltaisesta oppimisympäristöstämme. Aina on lähellä joku, kansainvälisen
keskuksen ohjaaja, opettajakuntamme jäsen tai vaikkapa vain opiskelutoveri, joka ojentaa auttavan
kätensä ja tukee lastanne tarvittaessa.
Jos lapsenne haluaa opiskella Worcesterissa, teemme kaikkemme varmistaaksemme, että hän saa
kaiken mahdollisen irti täälläoloajastaan ja tutkinnon, josta hän voi olla ylpeä.

Korkealaatuiset opiskelija-asuntolat kampuksella
Erinomaiset, turvalliset asuntolamme varmistavat, että poikanne tai tyttärenne oleskelusta tässä
historiallisessa kaupungissa tulee mukava ja turvallinen.

Yliopistolla on yli 1000 yksityishuonetta modernissa, tähän tarkoitukseen rakennetussa opiskelijaasuntolassa. Monet huoneet on kalustettu ja kaikissa on keittomahdollisuus. Opinto-ohjaajat
auttavat ja tukevat, ja turvamiehet ovat kampuksella ympäri vuorokauden.

Turvallinen kaupunki toivottaa tervetulleeksi
Worcester on maalauksellisen maaseudun ympäröimä joen rannalla oleva kaunis kaupunki, jossa
menestyvän urbaanin keskuksen edut ja perinteisen englantilaisen kaupungin viehätysvoima
yhdistyvät.
900 vuotta vanhat katedraalin tornit kohoavat mukulakivillä päällystettyjen katujen ja kaupungin
kauniiden tudor-tyylisten rakennusten yli. Kaupungin lukuisat ravintolat, liikkeet ja elintarvikekaupat
ovat kaikki kävelymatkan päässä kampuksesta, eikä liikkumiseen tarvita autoa.
Worcester on keskeisellä paikalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vain muutaman tunnin päässä
suuremmista kaupungeista, Lontoosta ja Birminghamista, ja niiden lentokentistä, joten lapsellanne
on hyvä tilaisuus matkustella Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja paluu takaisin kotiin on helppoa.
Kotiin palatessaan pojallanne tai tyttärellänne on paljon kerrottavaa opiskeluajastaan täällä
Englannissa.
Odotamme innolla, että saamme toivottaa lapsenne tervetulleeksi yliopistoomme ja kiitämme teitä
siitä, että olette heidän tukenaan.

AVAINASIOITA
Tuemme opiskelijoitamme - kansainvälinen keskuksemme, opiskelijapalvelut ja kielikeskus
ovat heidän apunaan
Englanti on monikulttuurinen - ihailtavaa on paljon ja yhteisö on menestyvä ja
kansainvälinen
Worcesterissä on hyvin vähän rikollisuutta
Yhteydenpito on helppoa - lapsellanne on sähköpostiyhteys huoneessaan, postipalvelut
lähellä, edulliset puhelinyhteydet ja erinomainen yleisten kulkuneuvojen verkosto
Kansainvälinen Keskus järjestää lukuisia kulttuuriretkiä eri kohteisiin, esim. Lontooseen ja
lähistöllä sijaitsevaan Stratford-Upon-Avoniin

