Targi Edukacyjne EducationUK w Warszawie
SEMINARIA
SALA WYKŁADOWA – Parter
11:30 –12:15

Jak dostać się na najlepsze brytyjskie uczelnie?
Richard Billingsley Cardiff Sixth Form College
Podczas warsztatów porozmawiamy między innymi o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, testów umiejętności, czy też jak napisać list
motywacyjny.

12:30 –13:15

Wyobrażenia przyszłych miast
Professor CJ Lim University College London
Cytując Alberta Einsteina, „Logika zaprowadzi cię z punktu A do B. Wyobraźnia zabierze cię wszędzie.” Wielka Brytania jest jednym z najbardziej twórczych
miejsc dla kreatywnego myślenia w architekturze. Tematy podejmowane w Bartlett School of Architecture, University College London (UCL) stanowią ważny
głos w dyskusji nad nowoczesnym podejściem do zrównoważonego rozwoju w planowaniu miast i zarządzaniu środowiskiem. Obecnie dyskusja na temat
zrównoważonego rozwoju dotyczy przede wszystkim rozwiązań technologicznych w projektowaniu ekologicznym oraz podstawowych zasad planowania
przestrzeni miejskich. My staramy się zrozumieć, jakie są przestrzenne i fenomenologiczne skutki stosowania projektowania zrównoważonego w miastach.
Interesują nas kształtujące się w tym procesie typologie, krajobraz oraz rola, jaką odegrają obywatele w tworzeniu się nowej przestrzeni społecznej. Największa
siła architekta polega na umiejętności ilustrowania alternatywnych rozwiązań. Rozwiązań, które dają wyraz społecznej wyobraźni w kwestiach kształtujących nasze
miasta w dobie zmian klimatu.

13:30 –14:15

Thinking UK? Think IELTS
Matt Byrski British Council
IELTS otwiera drzwi do edukacji międzynarodowej. Jest honorowany przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, w tym przez niemal wszystkie uczelnie
brytyjskie. W niecałe cztery godziny oceniane są Twoje kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Wyniki IELTS
dostępne są już 13 dnia od daty testu pisemnego. Przyjdź i dowiedz się więcej o IELTS i o kursach przygotowujących do testu. A potem przyjdź do British Council,
żeby zdać test, który pomoże Ci dostać się na studia w UK.

14:30 –15:15

Kariera w branży sportowej na całym świecie
Claire Rowlinson University College of Football Business Wembley Stadium
Branża sportowa to dziś wielki przemysł, który wymaga różnych umiejętności i kompetencji. Szczególnie dynamicznie rozwinął się w XXI wieku. W UK ocenia się
jego wartość na 20 bilionów funtów, a zatrudnia on 450,000 pracowników. Na tym szybko rosnącym światowym rynku pojawiają się coraz to nowe możliwości.
Aby im sprostać, potrzebni są utalentowani, dobrze wykształceni ludzie z pasją znający zasady zarządzania sportem. Ludzie, którzy obejmą miliony zarówno
aktualnych miejsc pracy, jak i tych, które dopiero powstają w globalnym sportowym biznesie.
Właśnie dlatego powstała uczelnia UCFB. Dostrzegamy potrzebę kształcenia wysokiej klasy specjalistów wyposażonych w umiejętności strategicznego
zarządzania i planowania. W tej prezentacji przyjrzymy się różnorodnym zawodom w branży sportowej oraz unikalnej ofercie programowej UCFB.

15:15 –16:00

Zawody XXI wieku: przygotowanie do przyszłości
Lynda Moorcroft Buckinghamshire New University, Chris Dargiewicz Portal studiawanglii.pl
Przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej może być trudne. Tradycyjne zawody są zawsze popularne, ale ostatnio zaczynają ustępować miejsca nowym
profesjom takim jak kryminologia, prawo sportowe i zarządzanie sportem, zarządzanie mediami, projektowanie gier komputerowych, animacja i efekty wizualne,
by wymienić tylko kilka.
Podczas prezentacji przyjrzymy się tym nowym możliwościom i porozmawiamy o tym, jak możemy się do nich przygotować.

SALA KAWIARNIANA – 1 Piętro
11:30 –12:15

Jak wybrać ten właściwy dla mnie kierunek i uniwersytet?
Kathryn A. Tomos Swansea University
Macie trudności w podjęciu decyzji gdzie i co studiować? Ten warsztat pomoże Wam sformułować pytania, które ułatwią podjęcie tej najwłaściwszej dla Was decyzji.

12:30 –13:15

Thinking UK? Think IELTS
John Ward British Council
IELTS otwiera drzwi do edukacji międzynarodowej. Jest honorowany przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, w tym przez niemal wszystkie uczelnie
brytyjskie. W niecałe cztery godziny oceniane są Twoje kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.Wyniki IELTS
dostępne są już 13 dnia od daty testu pisemnego. Przyjdź i dowiedz się więcej o IELTS i o kursach przygotowujących do testu. A potem przyjdź do British Council,
żeby zdać test, który Ci pomoże w dostaniu się na uczelnię brytyjską.

13:30 –14:15

Jak napisać list motywacyjny, żeby dostać maksymalną liczbę (5) ofert z uczelni brytyjskich?
Stephanie Copsey, Myles Smith University of East Anglia
Na naszym warsztacie dowiecie się, co warto umieścić w Liście Motywacyjnym i czego chcą się o Was dowiedzieć uczelnie, na które aplikujecie.
Korzystając z przykładów wcześniejszych aplikacji, podamy Wam wskazówki, jak najlepiej sformułować podanie, żebyście odnieśli sukces.

14:30 –15:15

Wyjazdy studentów zagranicznych w ramach programów mobilności
Steve Stephens University of Bedfordshire
Studiowanie na uniwersytecie brytyjskim to znacznie więcej niż zdobywanie dobrego dyplomu. Uczelnie organizują zajęcia dodatkowe, które pomagają później
w uzyskaniu dobrej pracy. Sprawdź ofertę University of Bedfordshire dla studentów z Wielkiej Brytanii i innych krajów Unii Europejskiej, która pomaga im lepiej
odnaleźć się na światowym rynku pracy. Dowiedz się, jak wyglądają wyjazdy studentów do Chin, Indii, Wietnamu, Singapuru, Malezji i USA.

15:15 –16:00

Państwowa szkoła z internatem – korzystny finansowo model szkolnictwa z internatem
Steven Crossley Shaftesbury School
Prezentacja państwowej szkoły z internatem.

