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СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ
Счетоводство l
Счетоводство и Финанси l l

Корпоративно Управление l

Международно счетоводство и финанси l

Международно банкиране и финанси l

Международни финанси l

Международни инвестиции и финанси l

ПРИЛОЖНИ ЗДРАВНИ НАУКИ
Китайска медицина: Акупунктура l l

Диагностична радиография l

Трудова терапия l l

Практическо оперативно обучение l

Терапевтична радиография l l

ПРИЛОЖНИ НАУКИ
Приложна Биология l

Приложни науки l

Управление на производството на хляба (Бакалавърът на 
науките е top-up/допълващо обучение)

l

Биохимия l

Бионауки l

Химично и Процесно Инженерство l l

Хранене и Диететика l

Хранителни науки l

Криминалистика l l

Биология на човека l

Човешко хранене l

Микробиология l

Физическа активност и спортни науки l

Спортна подготовка и анализ l

ИЗКУСТВО И МЕДИИ
Организация и управление на мрежовите култури l

Дигитални и анимационни изкуства l

Дигитално кино l l

Дигитални и медийни изкуства l l

Дигитална фотография l l

Дизайн на игри l

Музикални и звукови медии l

Архитектура l l

Строителство l

Мениджмънт на строителните дейности l

Недвижима собственост l

Геодезия (Измерване и Строеж) l l

БИЗНЕС
Бизнес Администрация l

Бизнес образование l l

Икономика l

Предприемачество и развитие на малкия 
бизнес

l

Подготвителен международен курс- Бизнес 
или Компютърни технологии l

Университетски подготвителен курс l

Компютърни технологии в бизнеса l

Бизнес информационни технологии l

Бизнес разузнаване l

Мениджмънт на компютърни системи l

Дигитален бизнес l

Информационни технологии l l l

Бизнес разузнаване и Социални Медии l

Интернет и база данни l

Мениджмънт на ИТ за Бизнес l

Социални и дигитални медии l

КУЛТУРА, ПИСМЕНОСТ И ТЕАТЪР
Мениджмънт на изкуства и фестивали l

Креативно писане l l

Драма и Театър l

Английски език и Медийни науки l

Английски език и Креативно писане l

Кино и Английска Филология l

Кино и Медийни науки l

Кинематография l

Медийни и културни науки l l

Мултимедийна журналистика l l

ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЙН
Компютърно проектиране l

Компютърно инженерство l

Компютърни Системи и Мрежи l

Електроника и Електротехника l l l

Мениджмънт на инженерни дейности l

Дизайн на инженерни продукти l

Машинно Инженерство l l

Мехатроника l l

Петролно инженерство l l

Продуктов дизайн l

Телекомуникации и компютърни мрежи l l

ПРАВО
Право l l

Право и Криминология l

Право и Психология l

Право и Социология l

МЕНИДЖМЪНТ
Мениджмънт на бизнеса (Top-up) l

Мениджмънт на бизнес проекти l

Мениджмънт на човешките ресурси l

Магистър по Бизнес Администрация  (МБА) l

Публична Администрация (МПА) l

МАРКЕТИНГ
Международен Маркетинг l

Международен Маркетинг (със стаж) l

Маркетинг l l

Маркетинг (със стаж) l

Маркетингови комуникации l

Маркетингови комуникации (със стаж) l

Мениджмънт и Маркетинг l

Грижи за възрастни хора l l

Грижи за деца l l

Грижи за хора с увреждания l

Грижи за психичното здраве l l

Акушерство l

ПЪРВИЧНИ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Социални дейности l l

ПСИХОЛОГИЯ
Психология l l

Психология (Психология на 
зависимостите)

l l

Психология (Развитие на детето) l

Психология (Клинична Психология) l
Психология (Съдебна Психология) l

Психология и Криминология l

СОЦИАЛНИ НАУКИ
Криминология l l

Криминология и Право l

Криминология и Психология l

Социология на развитието l

Политика l

Бежанско Право l

Социология l

Социология и Криминология l

Мениджмънт на туризма, хотелиерството 
и свободното време

l l

 УРБАНИЗЪМ
Архитектура l

Строителство l l l l

Строително инженерство l l l

УРБАНИЗАЦИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
Жилищни науки l (HNC) l l

Устойчиви общности l

Планиране на градска среда l l

Списък на курсове
За повече информация за курсовете, 
моля посетете нашaта брошура 
онлайн на www.lsbu.ac.uk

Добре дошли в London South Bank 
University
Добре дошли в London South Bank University, един от водещите университети във Великобритания 
за успеха на студентите.
Ако четете това, значи вие сте на път да изберете правилният университет за вас. Студентите избират London South Bank 
University (LSBU), защото ние поставяме качеството на опитът на студентите във всичко което правим. Ние имаме репутация за 
това че предлагаме на нашите европейски студенти богат избор от специалности с изобретателна учебна програма която се 
фокусира в професионалния успех.

От 1892г., ние се гордеем със създаването на професионални възможности за нашите студенти и за подготвянето им да бъдат 
изключително успешни в избраната от тях сфера. За това нашите завършили студенти си осигуряват постоянно едни от най-
високите начални заплати във Великобритания.

LSBU е разположен в Централен Лондон, на 10 минути от Биг Бен и Саут Банк. Ако решите да учите с нас, не само че ще получите 
възможност да почувствате живота в центъра на един от градовете с най-голямо културно разнообразие което може да си 
представите, но вие също така ще се намирате на една крачка от световните културни и финансови центрове в града.

Транспорт
Лондонска Метростанция

Летище Хийтроу

Централен 
Лондон

LSBU

Летище Лутон

Летище Гетуик

Летища в Лондон
Град (13.4км/24 мин. с кола)
Хийтроу (29.1км/39 мин. с кола)

Гетуик (43.6км/53 мин. с кола)

Лутон (56км/56 мин. с кола)

КАРТА НА ЦЕНТРАЛЕН ЛОНДОН

КАРТА НА ЛОНДОН

Университетът разполага с  1,400 
самостоятелни стаи разположени в 
четири комплекса, всички от тях на 
не повече от 10 минути разстояние 
от основния кампус.  Нашите 
самостоятелни и разполагащи с 
кухненско оборудване помещения 
предлагат избор от стаи със санитарен 
възел  и стандартни стаи. Стаите 
разполагат с интернет достъп и 
наемателите могат да се възползват 
от пералните машини. Също така има 
дежурни служители на повикване в 
случаи на спешни ситуации.
McLaren House (Макларен хаус) 
разполага с над 600 стаи от които 
повечето са със санитарен възел. Това 
общежитие е особено популярно с 
първата година на студентите.
David Bomberg House (Дейвид Бомберг 
хаус) разполага с 289 стаи със 
санитарен възел и е популярно със 
студентите от магистърски програми и 
здравеопазване.
Dante Road (Данте роуд) разполага с  
414 самостоятелни ученически стаи, 
организирани в групи от 4 или 6 с 9 
жилищни блокове.
The New Kent Road (Ню кент роуд) е 
общежитие за студентите от първа 
година. Разполага с 81 самостоятелни 
ученически стаи в самостоятелни 
апартаменти.

Нашите Общежития

Еуростар (6км/12 мин. с кола)

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАТА

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И СВОБОДНО ВРЕМЕ

Фондация

Държавна Диплома за 
Висше Образование

Бакалавър (Бакалавър на изкуствата/
Бакалавър на науките/Бакалавър по 
инженерство)

Следдипломни програми/Магистри 
(Следдипломен сертификат/Диплома/
Магистър на изкуствата/Магистър на науките)

http://www.lsbu.ac.uk/student-life/accommodation/residences/mclaren-house
http://www.lsbu.ac.uk/student-life/accommodation/residences/david-bomberg-house
http://www.lsbu.ac.uk/student-life/accommodation/residences/dante-road
http://www.lsbu.ac.uk/student-life/accommodation/residences/new-kent-road


Условия за прием
Пълен списък на всички условия подредени по държави може да намерите на: www.
lsbu.ac.uk/international

Как да кандидатствате?
Бакалавър
Може да кандидатствате за всеки един от нашите редовни бакалавърски програми 
чрез Universities and Colleges Admission Service (UCAS) на www.ucas.com. Формулярът 
за заявлението на UCAS ви позволява да кандидатствате за допълнително пет 
курса. UCAS ще изпрати заявлението до London South Bank University от ваше име. 

Магистър
Заявленията за LSBU за магистърски програми се подават онлайн чрез UK 
Postgraduate Application and Statistical Service (UKPASS): www.ukpass.ac.uk. Когато 
попълвате вашето заявление на UKPASS е важно да приложите към заявлението 
сканирано копие от дипломи за завършено образование, академични справки и други 
документи.
За допълнителна информация или помощ при заявлението, моля пишете на 
eustudent@lsbu.ac.uk

Такси за обучение
Таксите за бакалавърски и магистърски програми могат да варират от година на 
година. Може да намерите специфичната такса за вашата програма онлайн на www.
lsbu.ac.uk

Финансова помощ чрез Student Finance England
Няма предварителни такси за обучение за допустими студенти от Великобритания и 
от Европа.
Ако сте студент от Великобритания или от Европа и сте в първи курс на обучение, 
вие не трябва да плащате предварителни такси за обучение ако имате достъп до 
финансова помощ чрез Student Finance England.
Ще започнете да изплащате  заемът за вашите  такси на обучение едва след като 
започнете да печелите над £21,000 на година, след което ще бъдете обложени с 
9% от вашите годишни доходи над £21,000. Така че ако брутния ви доход (преди 
облагане) е £25,000 на година, £4,000 от вашите доходи ще бъдат обложени с 9% , 
което означава че вие ще изплащате по £30 на месец.
За повече информация за Student Finance England (Студентски Финанси Англия), 
моля посетете www.sfengland.slc.co.uk

Финансирани програми на НЗС
Европейските студенти които отговарят на някои изисквания за прием, които 
изучават курсове в Здравеопазването и Социалните грижи (с изключение на 
Акупунктура) могат да имат право таксите им за обучение да бъдат платени от 
Националната Здравна Служба (НЗС). Студентите които отговарят на някои от 
условията за пребиваване във Великобритания също могат да имат право да 
получат стипендия за издръжка от Управление на Бизнес Услуги на НЗС (NHSBSA), 
но все пак е препоръчително да проверите вашата допустимост за финансиране 
тъй като различните курсове имат различни условия които трябва да се спазват. 
Стипендията е помощ предназначена за покриване на дневните разходи и е 
невъзстановима. 
За повече информация и за да проверите дали сте допустими за финансиране на 
таксите за обучение и/или за стипендия, моля посетете: www.nhsbsa.nhs.uk/students

Информация за контакт
За повече информация, моля свържете се с Student Recruitment team (екипа по 
набирането на студенти) на eustudent@lsbu.ac.uk
Ако посещавате Лондон, моля чувствайте се свободни да се запишете и да посетите 
Open Day (ден на отворените врати) - може да разберете часът и датата на нашите 
Open Days, посещавайки www.lsbu.ac.uk  и търсейки думата ‘open day’ във функцията 
за търсене на сайта. 
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