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LSBU

Studii
postuniversitare/
Master (PgCert/
PgDip/MA/MSc)

Diplomă de Licență
(BA/BSc/BEng)

Diplomă studii
superioare de
scurtă durată (HND)

Cursuri de
pregătire

Studii
postuniversitare/
Master (PgCert/
PgDip/MA/MSc)

Activitate bancară și finanțe internaționale

l

Design asistat de calculator

Finanțe internaționale

l

Inginerie asistată de calculator

Investiții și finanțe internaționale

l

Sisteme și rețele de calculatoare

INGINERIE ȘI DESIGN

l
l
l

Inginerie electrică și electronică

Medicină chineză: acupunctură

l

Radiologie cu scop diagnostic

l

Terapie ocupațională

l

Practică în Departamentul Operații

l

Radiologie terapeutică

l

l
l
l

l

l

l

Management în inginerie

l

Ingineria design-ului de produse

l

Inginerie mecanică

l

l

Mecatronică

l

l

Inginerie petrolieră

l

l

Design de produs

l

Ingineria telecomunicațiilor și a rețelelor de calculatoare

l

l

Drept

l

l

Drept și criminologie

l

DREPT

Științe aplicate

l

Managementul tehnologiei pentru gătit
(completare pentru licență)

l

Biochimie

l

Bioștiință

Drept și psihologie

l

l

Drept și sociologie

l

l

MANAGEMENT

Inginerie chimică și a proceselor

l

Alimentație și nutriție

l

Știința alimentației

l

Știința criminalistică

l

Biologie umană

l

Managementul afacerilor (completare)

l
l

Nutriție umană

Master în Administrarea afacerilor (MBA)

l

l

Universitatea deține 1400 de dormitoare
pentru o persoana grupate in
apartamente independente în cadrul a
patru clădiri rezidențiale, toate situate
pe o rază de 10 minute de mers pe
jos de campusul principal. Camerele
noastre cu ocupare unică au fie propria
lor baie sau acces la baie, toaletă și
bucătărie proprie în cadrul fiecarui
apartament. În camere există acces la
internet, iar ocupanții beneficiază de
facilități de tip spălătorie în clădire. De
asemenea, există personal disponibil
care poate fi contactat în cazul unor
urgențe.

Microbiologie

Administrație publică (MPA)

l

l

Știința sportului și a educației fizice

l

MARKETING

Îndrumare și analiză în sport

l

Căminul McLaren House include peste
600 de camere, majoritatea cu baie
proprie. Această clădire este populară
în special în rândul studenților din
primul an universitar.

Managementul construcțiilor

Clădirea New Kent Road este destinată
studenților din primul an de studii.
Căminul include 81 de dormitoare
de studiu single, în cadrul unor
apartamente independente.

Aeroporturile Londrei
City (13,4 km/24 min cu automobilul)
Heathrow (29,1 km/39 min cu automobilul)
Gatwick (43,6 km/53 min cu automobilul)
Luton (56 km/56 min cu automobilul)
Aeroportul Gatwick

l

l

Căminul Dante Road include 414
dormitoare de studiu single, organizate
în grupuri de patru sau șase în cadrul
unor apartamente independente situate
în nouă blocuri de cazare.
Zona
centrală a
Londrei

l

Contabilitate și finanțe internaționale

l

Căminul David Bomberg House include
289 de dormitoare cu baie proprie,
această clădire fiind foarte populară în
rândul participanților la studii postuniversitare și al studenților la medicină.

Aeroportul Luton

l

Managementul resurselor umane

Căminele noastre
The Gherkin

Jurnalism multimedia

Managementul proiectelor de afaceri

OXFORD ST

Trafalgar
Square

l

l

Biologie aplicată

N RD

LIVERPOOL
STREET

l

Guvernanță corporativă

ȘTIINȚE APLICATE

EUSTO

St. Paul’s Cathedral

Studii media și culturale

l

ȘTIINȚE MEDICALE CONEXE

HARTA ZONEI CENTRALE A LONDREI

LEICESTER
SQUARE

l

l

l

Contabilitate și finanțe

LSBU este situată în zona centrală a Londrei, la 10 minute de mers pe jos de Big Ben și South
Bank. Dacă decideți să studiați la noi, nu numai că veți avea șansa unei experiențe de viața
în centrul unuia dintre orașele cu una dintre cele mai vaste diversități culturale pe care v-ați
putea-o imagina, dar vă veți afla și la mică distanță de mers pe jos de centrele cultural și
financiar de renume mondial ale orașului.

PICCADILLY
CIRCUS

l

Studii de film

Contabilitate

Încă din anul 1892, ne mândrim cu faptul că creăm oportunități profesionale pentru studenții
noștri și îi ajutăm să aibă un succes deosebit în domeniul pe care îl aleg. De aceea,
absolvenții noștri obțin în mod constant cele mai mari salarii de pornire în Marea Britanie.

OXFORD
CIRCUS

Film și studii media

CONTABILITATE ȘI FINANȚE

Dacă citiți această broșură, înseamnă că sunteți pe drumul cel bun spre selectarea unei
universități potrivite pentru dumneavoastră. Studenții aleg Universitatea London South
Bank (LSBU) deoarece calitatea experienței studenților se află la baza a tot ceea ce facem.
Avem reputația de a oferi studenților noștri europeni o gamă largă de opțiuni de studiu, cu o
programă imaginativă, care se concentrează asupra succesului profesional.

KING’S CROSS
ST. PANCRAS
INTERNATIONAL

Diplomă de Licență
(BA/BSc/BEng)

Bun venit la Universitatea London South Bank, una dintre
universitățile de vârf pentru succesul studenților, din Marea Britanie.

Cursuri de
pregătire

Lista cursurilor
Pentru informații mai detaliate cu privire
la cursuri, vizitați Catalogul nostru
online de la adresa www.lsbu.ac.uk

Diplomă studii
superioare de scurtă
durată (HND)

Bun venit la LSBU

Eurostar (6 km/12 min cu automobilul)

l

Marketing internațional

l

Marketing internațional (cu stagiatură)

ARTE ȘI MEDIA

l

Marketing

Știința curatorială a culturilor rețelelor

l

l

Comunicări de marketing

l

l

Film digital

l

l

Arta mediilor digitale

Comunicări de marketing (cu stagiatură)

l

l

Fotografie digitală

Management și marketing

l

l

Culturile jocurilor

l

ASISTENȚI MEDICALI ȘI MOAȘE

Medii muzicale și de sunet

l

Arhitectură

l

Construcții

l

l
l

Proprietate imobiliară

l

Surveying (Controlul costurilor și managementul tehnic al construcțiilor)

l

l

AFACERI

Administrarea afacerilor
Studii de afaceri

l

Economie

l
l

Asistenți medicali pentru adulți

l

l

Asistenți medicali pentru copii

l

l

Asistenți medicali în domeniul dizabilităților de învățare

l

Asistenți medicali în tulburările mintale

l

Moașe

l

Asistenţă socială

l

l

PSIHOLOGIE
Psihologie

l

l

l

Psihologie (Psihologia dependențelor)

l

l

l

Psihologie (Dezvoltarea copilului)

l

l

Psihologie (Psihologie clinică)

l

Curs internațional de pregătire – Afaceri sau
Calculatoare

Psihologie (Psihologie criminalistică)

l
l

l

Psihologie și criminologie

l

Curs universitar de pregătire

l

ȘTIINȚE SOCIALE

CALCULATOARE ȘI INFORMATICĂ
Calculatoare în domeniul afacerilor

l

Tehnologie informatică în afaceri

l

Informații în afaceri

l

Managementul sistemelor de calculatoare

l

Afaceri digitale

l
l

l

ASISTENȚĂ PRIMARĂ ȘI SOCIALĂ

Dezvoltarea întreprinderilor și a firmelor mici

Tehnologie informatică

l

Marketing (cu stagiatură)

Arta animației digitale

MEDIUL CONSTRUIT

l

l

l
l

Management IT pentru afaceri

l

Medii sociale și digitale

l

CULTURĂ, CREAȚIE LITERARĂ ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
l

Teatru și interpretare

l

Limba engleză și studii media

l

Limba engleză și creația literară

l

Film și studii de limba engleză

l

Criminologie și psihologie

l
l
l

Sociologie

l

Sociologie și criminologie

l

TURISM, OSPITALITATE ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE
Management în turism, ospitalitate și activități recreative

l

l

INGINERIE URBANĂ
Inginerie arhitecturală

Ingineria serviciilor de construcții

l

l

l

Studii privind refugiații

Internet și sisteme de baze de date

Creație literară

l

Politică

l

l

l

Criminologie și drept
Studii privind dezvoltarea

Informații de afaceri și medii sociale

Management în arte și festivaluri

Criminologie

Inginerie civilă

l
l

l

l

l

l

l

l

l (HNC)

l

l

URBANISM ȘI MEDIU

Studii privind spațiu locativ
Comunități durabile

l

Planificare urbană și de mediu

l

l

Cerințe privind admiterea
Lista completă a cerințelor pentru admitere în funcție de țară poate fi găsită online
la adresa www.lsbu.ac.uk/international

Care este procesul de înscriere

Studii universitare
Vă puteți înscrie la oricare dintre cursurile noastre aferente unei diplome universitare,
cu program normal, prin intermediul Serviciului de Admitere în Colegii [Colleges
Admissions Service (UCAS)], cu adresa www.ucas.com. Formularul de înscriere vă
permite să vă înscrieţi la un număr de până la cinci cursuri. UCAS va transmite cererea
către Universitatea London South Bank în numele dumneavoastră.
Cursuri postuniversitare predate
Înscrierile pentru cursurile postuniversitare predate la LSBU se depun online prin
intermediul Serviciului pentru Candidaturi la cursuri Postuniversitare și Statistică [UK
Postgraduate Application and Statistical Service] (UKPASS) al Marii Britanii: www.
ukpass.ac.uk. Când depuneți cererea de înscriere la UKPASS, este important să
anexați la cerere copii scanate ale diplomelor de studii academice, ale foilor matricole
și ale documentelor justificative.
Pentru informații suplimentare sau asistență cu privire la depunerea unei cereri de
înscriere, vă rugăm să trimiteţi un email la adresa eustudent@lsbu.ac.uk

Taxe de școlarizare
Taxele pentru cursurile universitare și postuniversitare se pot modifica de la an la an.
Puteți găsi online taxa specifică programului ales, la adresa www.lsbu.ac.uk

Asistență privind taxele prin Student Finance England
Nu se solicită taxe de școlarizare în avans pentru studenții eligibili din Marea
Britanie și UE.
Dacă sunteți student(ă) din Marea Britanie sau din UE și studiați în scopul obținerii
unei prime diplome de licența, este posibil să nu trebuiască să plătiți în avans taxele
de școlarizare, având în vedere că este posibil să puteți beneficia de asistența privind
taxele prin intermediul Programului pentru Finanțarea Studenților din Anglia [Student
Finance England].
Veți începe să plătiți taxele de şcolarizare, după ce începeți să câștigați peste 21.000
GBP pe an, iar din acel moment vi se va reține 9% dintr-un venit anual care depășește
21.000 GBP. Deci, dacă venitul brut (înainte de impozitare) este de 25.000 GBP pe
an, procentul de 9% se va aplica la 4.000 GBP din venitul dumneavoastră, ceea ce
înseamnă că veți plăti 30 GBP pe lună.
Pentru mai multe detalii privind Student Finance England, vizitați
www.sfengland.slc.co.uk

Programe cu finanțare NHS

285-1314-MAR-EU

Studenții din UE care îndeplinesc anumite cerințe de eligibilitate, care studiază cursuri
din programa de Medicină și Asistență socială (excluzând Acupunctura) pot avea
dreptul de a le fi achitate taxele de școlarizare de către Serviciul Național de Sănătate
[National Health Service] (NHS). Studenții care îndeplinesc unele dintre cerințele de
eligibilitate privind rezidența în Marea Britanie pot avea, de asemenea, dreptul de a
beneficia de o bursă pentru cheltuielile de trai, din partea Autorității Serviciilor de
Afaceri ale NHS [NHS Business Services Authority] (NHSBSA). Cu toate acestea este
recomandabil să vă verificați eligibilitatea pentru finanțare, având în vedere că pentru
fiecare curs există alte condiții care trebuie îndeplinite. O bursă este un grant care are
scopul de a acoperi cheltuielile de trai și nu este rambursabilă.
Pentru mai multe informații și pentru a verifica dacă sunteți eligibil(ă)
pentru finanțarea taxelor de școlarizare și/sau pentru o bursă, vizitați:
www.nhsbsa.nhs.uk/students

Informații de contact
Pentru mai multe informații, contactați echipa de Recrutare a studenților la adresa
eustudent@lsbu.ac.uk
Dacă vizitați Londra, puteți face o rezervare și puteți participa la o Zi a Porților
Deschise [Open Day]– puteți afla ora și data pentru Zilele Porților Deschise vizitând
www.lsbu.ac.uk și căutând termenul „open day” cu ajutorul funcție de căutare în site.

