VÝBER SPRÁVNEJ ŠKOLY V DÁNSKU!
scandinavianstudy.com/sk
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MILÍ ŠTUDENTI,
ak ešte nie ste úplne sto percentne rozhodnutý na ktorú školu si podať prihlášku, alebo si
chcete zmeniť poradie škôl v prihláške, máme pre Vás tip!
Vybrali sme pre Vás 4 školy s veľmi dobrými referenciami. Sú to overené inštitúcie s ktorými
spolupracujeme už od roku 2009, a vďaka našim kontaktom dokážeme mať v prijímacom
konaní úspešnosť viac ako 85 percent!

BASW v meste Esbjerg,
má dva hlavné kampusy: Havný kampus je vo 4-tom „naj meste“ Dánska v Esbjergu a druhý
kampus sa nachádza v meste Sønderborg. Obe mestá Vás prekvapia svojou komplexnosťou
a hlavne relatívne lacnejšími cenami za ubytovanie či nízkou sumou, ktorú miniete na
osobnú spotrebu.
Oproti napríklad Kodaňi sú ceny v Esbjergu či Sønderborgu až o 30-40 percent lacnejšie.
Na BASW nemáme každý rok až taký nával, ako napríklad do Kodaňe na CBA či KEA a ak
chcete zvýšiť svoje šance na prijatie, BASW je správna a jednoznačná voľba!
www.easv.dk/en
klik

VIA UC Horsens v meste Horsens,
má na starosti hlavne skvelé inžinierske, technické a obchodné programy, campus
navštevuje viac ako 4000 študentov, s ktorých približne polovicu tvoria medzinárodní
študenti. Škola ponúka svojim študentom možnosť zažiadať si o bývanie priamo v školskom
areáli, kde sa napríklad tiež nachádza legendárny student Bar "Waterhole".
Odbory ako Mechanical Engineering, Global Business Engineering ci ICT Engineering
Vám zabezpečia skvélu prácu hneď po škole!
http://en.via.dk/
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Dania v meste Randers a Viborg,
sa nachádza v nových moderných budovách na južnom okraji mesta Randers, ponúka
vynikajúce študijné zázemie pre vyše 500 študentov, vrátane najnovších IT zariadení
a 24-hodinový prístup do IT centra. Takisto má škola silné väzby na regionálny priemysel
a obchod, ktorý sa takisto podieľajú spätne na rozvoji akadémii. Výhody štúdia na Dánii sú
relatívne malé náklady na život oproti napríklad Kodani a krátka vzdialenosť zo všetkých
kútov mesta na univerzitu.
Odporúčame zvýšené kapacity pre slovenských študentov na odboroch ako sú Marketing
alebo Cestovný ruch, kde máte oveľa väčšie šance na prijatie ako na CBA či KEA v Kodani,
kde sa hlási na jedno miesto aj 12 študentov!
http://eadania.dk/
klik

IBA Kolding v meste Kolding,
úzko spolupracuje s firmami a organizáciami ako v Dánsku tak aj po celom svete svete. V
rámci štúdia na tejto škole má študent možnosť využiť study exchange program - štúdium
jedného či dvoch semestrov na iných školách a v iných krajinách, škola organizuje rôzne
študijné návštevy ( firmy ), medzinárodné podujatia a tiež pracovné stáže. Súčasťou
študijných programov je aj perfektný odbor Euro - Asia Business Management v Shanghaji!
http://www.iba.dk/
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Videá s našich odporúčaných škôl nájdete aj na našom Youtube, alebo priamo na stránke
školy.

Ak Vás naše školy zaujali, neváhajte nás kontaktovať na:
karolina@scandinavianstudy.com alebo lucia@scandinavianstudy.com
Deadline – 15. marec
Kontaktuj Scandinavian study:
scandinavianstudy.com/sk
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