Information till föräldrar
Vid universitetet i Worcester kommer din son eller dotter att få en prestigefylld brittisk utbildning
som är allmänt respekterad över hela världen.
Den antika och historiska staden Worcester är en trevlig stad att bo i. Den är tillräckligt liten för att
förmedla en känsla av gemenskap och tillräckligt stor för att erbjuda många aktiviteter.
Som förälder är det naturligt att du vill stödja ditt barns utbildning. Du vill försäkra dig om att de är
trygga och nöjda under sin studietid utomlands.
Du vill också vara säker på att de skaffar sig en utbildning de kan använda varsomhelst i världen, en
stabil grund för sina karriärer och goda framtidsutsikter.
Vid universitetet i Worcester erbjuder vi allt detta såväl som utmärkt studiestöd och ett varmt
välkomnande till vår blomstrande internationella gemenskap.

Varför studera i Storbritannien?
Genom att studera i Storbritannien kommer din son eller dotter inte bara att förbättra sin engelska
avsevärt; det kommer att förbättra deras globala karriärmöjligheter, säkerställa att de får tillgång till
den bästa undervisningen och det bästa stödet samt ge dem en otrolig upplevelse som de kommer
att minnas hela livet.
Att investera i en brittisk utbildning är att investera i din sons eller dotters framtid. Vid universitetet i
Worcester kommer vi hela tiden att ge dem det stöd de behöver.

Varför välja universitetet i Worcester?
Worcester har alla fördelar som ett traditionellt brittiskt universitet kan erbjuda. Universitetet har
en lång historia av att tillhandahålla förstklassiga examina. Vi har investerat i den senaste tekniken
som finns tillgänglig för inlärning, forskning och en modern livsstil och erbjuder en säker och trivsam
stad att bo och studera i.
Vi är stolta över vår lärandemiljö som inte stänger ute någon. Oavsett om det är en rådgivare från
det internationella centrumet, en av våra lärare eller en medstuderande, kommer det alltid att
finnas någon till hands som kan hjälpa din son eller dotter om han eller hon behöver hjälp.
Om din son eller dotter väljer att studera vid Worcester kommer vi att göra allt vi kan för att se till
att de får ut det mesta av sin tid här och en akademisk examen de kan vara stolta över.

Högkvalitativt boende på universitetets campus

Vårt utmärkta och säkra boende garanterar att din son eller dotter kommer att få en bekväm och
säker vistelse i denna historiska stad.
Universitetet har mer än 1000 studentrum i moderna, specialbyggda studentbostäder. Många av
rummen har badrum och alla har självhushållning. Studentassistenter ger vägledning och stöd och
säkerhetsteamet finns tillgängligt på universitetets campus dygnet runt.

En säker och välkomnande stad
Worcester är en vacker stad belägen vid floden Severn som kombinerar fördelarna med en
blomstrande stadskärna med charmen hos en traditionell engelsk stad, med gott om vacker
landsbygd i närheten.
Den 900-åriga domkyrkan tornar upp över staden, med dess kullerstensbelagda gator och vackra
Tudor-byggnader. Stadens många restauranger, affärer och butiker ligger alla inom gångavstånd från
universitetets campus så studenterna har inga problem att klara sig utan bil.
Worcester är central beläget i Storbritannien, endast ett par timmar från storstäderna London och
Birmingham och deras flygplatser, så din son eller dotter har gott om möjligheter att resa inom
Storbritannien och har möjlighet att lätt ta sig hem.
Din sons eller dotters studietid här i Storbritannien kommer att ge honom eller henne mycket att
berätta om vid hemkomsten.
Vi ser fram emot att välkomna din son eller dotter till vårt universitet och tackar dig för att du stöder
honom/henne.

Nyckelfakta
Vi stöder våra studenter - vårt internationella centrum, vår studentservice och vårt
språkcentrum finns här för att hjälpa till
Storbritannien är multikulturellt - det finns många möjligheter till religionsutövning och ett
blomstrande internationellt samfund
Brottsligheten är låg i Worcester
Det är lätt att hålla kontakten – din son eller dotter kommer att ha tillgång till e-post på
rummet, tillgång till post, låga telefonkostnader och ett utmärkt transportsystem
Det internationella centrumet organiserar många kulturella utflykter till platser som London
och det närbelägna Stratford-Upon-Avon

