
PODMÍNKYPŘIJETÍ

Přihlášku vyplníme za Vás a je zcela zdarma.

Požadujemematuritní vysvědčení do průměru 3.00
Maturitu z angličtiny do známky 2.00

UCBforCzechandSlovakstudents

info@studyuniversity.net

www.ucb.ac.uk

www.studyuniversity.net

BAKALÁŘSKÉ OBORY

BUSINESS EVENTS MARKETING
• Business Enterprise
• DigitalMarketing
• Events Management
• MarketingManagement
• Finance and Accounting

HOSPITALITY & TOURISM
• Aviation&AirportManagement
• Hospitality & EventsMng
• Hospitality&TourismMng
• InternationalTourismMng

COLLEGE OF FOOD
• Foodand Nutrition
• Culinary ArtsManagement
• BakeryandPatisserieTechnology
• Food, Development& Innovation

EDUCATION & COMMUNITY
• Early ChildhoodStudies
• Health and Social Care
• Community,YouthandFamilies
• Primary Education Studies

SPORT& CREATIVESTUDIES
• Sports Management
• SportsTherapy
• Sport& FitnessStudies
• Strength,Conditioning&SportsNutrition
• SpecialistHairandMediaMake-up
• AestheticsPractitioner
• Sport Massageand RemedialTherapy

VÍTEJTE NA UCB

UCB se nachází v srdci druhého největšího města Velké Británie, v
Birminghamu, který i přes svoji velikost má velmi malé, útulné a
skvěle využitelné centrum plné zábavy, sportovního, pracovního i
nákupního využití. Zároveň je pouhé 2 hodiny od Londýna. Naše  
univerzita stejně jako naše koleje, studentské wellness, fitness a  
sportovní klinika patřící k univerzitě jsou umístěny přímo v  centru
města. To Vám tak zjednoduší Vaše přesuny, které nikdy nejsou delší 
než 10 minut a nemusíte proto využívat ani dopravní prostředek, který
je v Británii poměrně nákladná záležitost. UCB se řadí do menších
univerzit s počtem 5.000 studentů z 80ti koutů světa a zakládá si na
individuálním přístupu, který studenty nestresujea le naopak je při jejich
studiu a vývoji podporuje. Učíme Vás velmi prakticky tak, abyste po 
skončení univerzity mohli být okamžitě a dobře zaměstnaní,ato kdekoliv
na světě si sami jen budete přát. Váš diplom je uznatelný po celém
světě a váhu má především proto, ženašeuniverzita se vyznačuje
skvělými vyučujícími,kteří jsou profesionálové ve svém oboru, kterému
se učíte a proto informace z hodin jsouvelmi cenné a skvěle využitelné
v profesním světě.
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TOP 20 IN THE WORLD

PROČ UCB

Jsme jedinou praktickou univerzitou zaměřenou nahotelnictví a cestovní ruch v

UK.

Patříme doTOP 20 univerzit na světě podle hodnocení našich  studentů.

Vaše třídabude mít okolo 35ti studentů abychom se Vám mohli věnovat.

Nikdynebudete začínat před 9 hodinou ráno.

Výukajen3 x v týdnu.

Žádná matematika.

8 týdnůprázdnin během školníhoroku a 3 měsíce volna v období 

letních prázdnin. 

PoradímeVám kde a jak si najít práci a sestavit dobré CV.

Naši absolventi a reprezentanti se o Vás zdarma postarají.

UBYTOVÁNÍ
UCB má svoje dvě koleje, kde si dopřejete vlastní

pokoj a skvěloudostupnost nauniverzitu.

TheCambrianHall
Nachází se jen minutu od školy a stojí 11.000,- Kč
měsíčně. Cena je za vlastní pokoj s koupelnou,  
kterou sdílíte s jedním studentem.
Tento komplex je ihnednaproti univerzitě.

TheMaltings
Luxusní komplex 10 minut od univerzity, kde můžetemít
vlastní koupelnuvpokoji zacenu13.000,-Kč měsíčně  a
10 min chůze nauniverzitu.

I když seceny zdají vysoké, v Birminghamu si snadnopři
škole naubytování vyděláte.

Minimální mzdav UK do 20ti let je200,- Kč nahodinu.
Od 20ti let pak250,-Kč.

ŠKOLNÉ NA UCB
UCB je státní institucí a školné je stanovené na
12.500 liber ročně.

Pro začátek studia v září 2021 budete také
potřebovat vízum.

AnetaŘezníková, M.A.
UniversityCollegeBirminghamabsolvent  
RepresentativeforCzech&Slovakia


