BPP University - Лондондун борборунда билим алуу
Багыт: Великобритания
Длительность программы:
Бакалавриат - 3 жыл
Магистратура 1-2 жыл
Дипломдук программалар - 18 айга чейин
Кабыл алуу мөөнөтү:
Жыл бою
Баа: от 1078347 KGS (£ 12 290)
Сүрөттөө:
Эгер укук, бизнес, каржы, бухгалтердик эсеп жана банк иши, психология тармагында ийгиликке
жнтишкиниз келсе, BPP University туура тандоо болот. BPP программалары укук, бизнес жана
каржы чөйрөсүндө иш берүүчүлөр менен жана таанылган адистер менен бирдикте иштелип
чыккан жана кыргызстандык студенттер үчүн Улуу Британияда билим алуу эӊ жакшы вариант.

Программа:
Великобританияда билим алуу -UK BPP University - кесиптик кызматка даярдоо!
BPP University 1976-жылы негизделип, укук, бизнес, каржы жана бухгалтердик эсеп жагындагы Улуу
Британияда алдынкы жогорку окуу жайларынын бири болуп саналат. BPP University бакалавр жана
магистратура программаларын сунуш кылат, кийинки тармактарда:каржылоо, бухгалтердик эсеп,
юриспруденция, медицина (стоматологиялык), ошондой эле англис тили боюнча окуу
программасы. Академиялык имараттар Лондон, Лидс, Bristol, Бирмингем, Манчестрде, Сатурн жана
Абингдон (Oxford) жайгашкан.
Жыл сайын ВРР Университетинде (ВРР university, BPP Professional Education, BPP Professional
Development) 120 000 студенттер үйрөтүлөт (BPP университетинде 11 000 студент билим алат). BPP

окуу китептерин жарыялап турат, окуу куралдары, өнүгүп келе жаткан онлайн курстарын, дүйнө
жүзү боюнча 186 өлкөдө сатылып турат. BPP АССА- бухгалтерлер бирикме Ассоциациясы курстары
боюнча окутууларын камсыз кылат, BPP окутуу жана окуу материалдарынын сапаты үчүн платина
статусуна ээ болгон.

BPP университети ишке орношуу үчүн, студенттерди кесиптик даярдоого багытталган. BPP бизнес
жана кесиптик уюмдар жана жогорку билимдин борбору менен жакын мамилеси бүтүрүүчүлөрүн
эффективдүү карьера менен камсыз кылат. Биздин программалар бизнес, каржы, укук жана
медицина чөйрөсүндөгү иш берүүчүлөр жана эксперттер менен биргеликте иштелип чыккан. BPP
өнөктөштөрүнүн арасында - мисалы, Deloitte, Shell, KPMG, Vodafone и BAE Systems. Окуу жыл
ичинде, BPPнын лекцияларында каржы жана бухгалтердик эсеп, маркетинг, кадрлар жана
башкаруу консалтинги жаатындагы алдынкы иш берүүчүлөр катышышат
Бакалавр жана магистратура программалары:
•

юриспруденция

•

менеджмент

•

Бухгалтерия

•

каржы

•

Стоматология

•

психология

•

MBA

•

Англис тилин үйрөнүү программалары Британия тарабынан аккредиттелген

“Legal Week” журналынын ар жылдык докладына ылайык, 2014-жылдын жыйынтыгы менен,
аталган окуу жайдын укук боюнча мектеби Улуу Британиядагы окутуу боюнча сапаты эӊ мыкты
топ -5ке кирген.
Юриспруденция боюнча 20 магистр программалары, алардын ичинен 5 дистанциондук формада
сунушталат.
•

The LLM in International Business Law

•

The LLM in Commercial Law

•

The LLM in Financial Regulation and Compliance

•

The LLM in Comparative Commercial Law

•

The LLM in Trans-national Criminal Justice

•

The LLM in Chinese Business and Investment Law

•

LLM Environmental Law and Practice

•

LLM International Corporate Law and Practice

Юриспруденция боюнча магистр программалары укук областындагы бир тармагына(эл аралык
бизнес укук, соода укугунун, ж.б.) умтулган юристтер үчүн, юристтердин жана юридикалык
кенешчилеринин ролундагы, юридикалык компанияда иштегендерге иштелип чыккан.Программа
биринчи жогорку юриспруденция боюнча билими билимин кеңейтүүнү каалагандарга туура келет.

Юриспруденция боюнча программалардын ѳзгѳчѳлүктѳрү:
•

Студенттер бир гана илимий эксперттер менен эмес, ошондой эле, сот системасынын өкүлдөрү
менен, тажрыйба ѳтүп жаткан юристтер менен, өз ара аракеттенүүсү;

•

Заманбап онлайн окутуу чөйрөсү, күнүнө 24 саат жетимдүү;

•

Окуу жай Лондондун каржылык жана укуктук борборунда (Холборндогу районунда);

•

Студенттер тематикалык жыйындарга жана презентацияларга катышат;

•

Программа заманбап укуктук системасынын юридикалык практикага болгон таасирин терең
түшүнүүнү камсыз кылат;

•

Студенттер pro bono акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча студенттик борборунда
тажрыйбага ээ болууга мүмкүнчүлүгү бар.

•

Студенттер программанын башынан бери чыныгы укуктук изилдөө менен иштешет.

BPP University бизнес жана каржы тармагындагы 5 магистрдик программаларды сунуш кылат:
•

Management

•

Management with Finance

•

Management with Project Management

•

Accounting and Finance

•

International MBA.

Бул программалардын бирин тандап, студенттер андан сырткары Professional Development and
Practice модулунан ѳтүп, Улуу Британияда төлөнгөн же төлөнбөгөн тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк
алат. Окуу үчүн төлөм 12 500 фунттан ѳйдѳ . Окуу мөөнөтү - 12 ай же 18 ай (стажировка ѳтүү
мүмкүнчүлүгү менен).
Ал эми кесиптик чѳйрѳгѳ шек санабастан кадам ташта - BPP университетине ѳт!
Жайгаштыруу:
Кошумча кызмат катары жатакана
Ар бир адамга жараша ар башкача тандоолор бар - ар бир адам өзүнө эмне жакканы тандап
алат.
Жеке студенттик резиденциялар:

Cтуденттик резиденцияларда көп өзүнчө бөлмөлөр бар. Кээ бир бөлмөлөрдө даараткана жана
ашканасы киргизилген.

Ижарага алынган батир
Көптөгөн студенттер бул вариантты ылайыктуу деп эсептешет, анткени эмеректи, жашаган
кишинин саны жана аралыкты өзүлөрү тандап алышат.
Кабыл алуучу үй-бүлөлөр
Үй - бүлөлөр эл аралык студенттер арасында эң таанымал тандоо болуп эсептелинет. Бул тандоо
англис тилинде сүйлөгөнү, Британия жөнүндө билүүгө, үй-бүлөлүк чөйрөдө жашоого
мүмкүнчүлүк берет. Бул вариант коопсуз жана жагымдуу жайда жашаганы каалаганб кыска бир
мөөнөткө келген студенттерге идеалдуу келет. Ошентсе да, студент узун убакытка калышы
мүмкүн.

Убакыт жана баалар:
BPP университетиндеги 1 жылга окуунун акысы:
Окуунун акысы программага жана анын созулушуна жараша өзгөрүлөт. Бир жылдык минималдуу
наркы - £ 12290 -болжолдуу айтканда 1 078 347 сом - (бакалаврдан кийин алынган дипломдук укук
программалары). Максимум - £ 18000 1 жылга - болжолдуу айтканда 1 579 373 KGS - MBA
программасына.
Кошумча чыгымдар:
•

Жатакана

•

Уулу Британиянын элчилигинде төлөнө турган консулдук төлөм

•

Билет

•

Аэропортко/аэропорттон тосуп алуу

•

Медициналык камсыздандыруу

Байланышуу:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

