Informaţii pentru părinţi
La Universitatea Worcester, fiul sa fiica dumneavoastră va dobândi o educaţie britanică de prestigiu,
respectată pe larg, pretutindeni în lume.
Oraşul Worcester, cu o istorie bogată, ce datează încă din antichitate, este un loc prietenos pentru
locuitorii săi; e suficient de mic ca să te bucuri de sentimentul apartenenţei la comunitate, dar destul
de mare ca să-ţi ofere posibilitatea de a desfăşura nenumărate activităţi.
Ca părinte, este firesc să doriţi să susţineţi educaţia copiilor dumneavoastră. Veţi vrea să-i ştiţi în
siguranţă, feriţi de griji şi fericiţi pe întreaga durată a desfăşurării studiilor lor în străinătate.
Pe lângă asta, veţi vrea să aveţi certitudinea că îşi asigură o calificare de care se vor putea folosi
oriunde în lume, un fundament temeinic pentru carieră şi nişte perspective de viitor minunate.
La Universitatea Worcester, pe lângă toate acestea, le oferim copiilor dumneavoastră sprijin de
calitate şi o primire călduroasă în sânul înfloritoarei noastre comunităţi internaţionale.

De ce să studieze în Regatul Unit?
Studiile în Regatul Unit, pe lângă faptul că vor îmbunătăţi substanţial engleza copiilor
dumneavoastră, le vor spori şansele de a urma o carieră la nivel global, le vor asigura cel mai înalt
nivel de instruire, cu cele mai bune resurse disponibile, şi îi vor ajuta să obţină o experienţă foarte
bogată, care îi va însoţi toată viaţa.
Investind într-o educaţie britanică, investiţi în viitorul copiilor dumneavoastră. La Universitatea
Worcester, noi îi vom sprijini pe întregul parcurs al studiilor.

De ce să alegeţi Universitatea Worcester?
Worcester are toate avantajele unei universităţi britanice tradiţionale. Universitatea are o istorie
îndelungată în furnizarea unor calificări excelente. Am investit în cele mai noi tehnologii disponibile
în domeniile învăţământului, cercetării şi spaţiilor de locuit moderne şi oferim un spaţiu de cazare şi
de studiu sigur şi agreabil.
Ne mândrim cu mediul nostru de învăţare integrat. Fie că e un consilier de la centrul internaţional,
un membru al personalului nostru didactic sau doar un student, copiilor dumneavoastră le stă în
permanenţă la dispoziţie cineva în cazul în care au nevoie de ajutor.
În cazul în care copiii dumneavoastră vor alege să studieze la Worcester, vom face tot posibilul
pentru ca aceştia să profite la maximum de timpul petrecut aici şi să obţină o calificare academică cu
care să se mândrească.

Cazare de calitate înaltă în campus

Spaţiile noastre de cazare excelente şi protejate îi vor garanta fiului sau fiicei dumneavoastră o
şedere confortabilă şi sigură în acest oraş istoric.
Universitatea dispune de peste 1.000 de dormitoare de studiu individuale în complexe rezidenţiale
amenajate în acest scop. Multe camere dispun de băi separate şi toate au spaţii utilate pentru gătit.
Asistenţii studenţi oferă sprijin şi îndrumări, iar echipa de securitate este prezentă în campus timp de
24 de ore pe zi.

Un oraş sigur şi primitor
Worcester e un oraş frumos, situat pe malul unui râu, în care avantajele oferite de un prosper centru
urban se îmbină cu farmecul unui oraş englezesc tradiţional, în apropierea căruia se găseşte o
pitorească şi vastă zonă rurală.
Turnurile catedralei cu o vârstă de 900 de ani străjuiesc oraşul pavat cu piatră cubică şi superbele
clădiri tudoriene. La numeroasele restaurante, magazine şi băcănii din oraş se poate uşor ajunge pe
jos din campus, studenţii putând să se descurce şi fără maşină.
Worcester este localizat în centrul Regatului Unit, la doar câteva ore de metropolele Londra şi
Birmingham şi de aeroporturile lor, ceea ce-i oferă copilului dumneavoastră posibilitatea de a
efectua călătorii în Regatul Unit şi de a se întoarce acasă uşor.
După întoarcerea acasă, fiul sau fiica dumneavoastră va avea să vă povestească multe lucruri despre
perioada studiilor sale din Regatul Unit.
Aşteptăm cu interes să vă primim copiii la universitatea noastră şi vă mulţumim că-i sprijiniţi.

DATE ESENŢIALE
Ne sprijinim studenţii – centrul nostru internaţional, serviciile pentru studenţi şi centrul
lingvistic le vin în ajutor
Regatul Unit e multicultural – există numeroase lăcaşuri de cult şi o înfloritoare comunitate
internaţională
Nivelul de criminalitate e scăzut în Worcester
Puteţi ţine legătura uşor – copilul dumneavoastră va avea e-mail în cameră, acces la poştă,
telefoane convenabile şi o excelentă reţea de transport
Centrul internaţional organizează multe excursii culturale în locuri ca Londra şi StratfordUpon-Avon din apropiere

