Additional information
Vocational training in the international trade field (UK)

Великобритания
“Vocational training in the international trade field at the
Manchester College” (UK)
“Професионално обучение в областта на външната
търговия в Колеж Манчестър (Обединено Кралство
Великобритания)”

Обучение в областта на външната търговия в Колеж
Манчестър
Това
професионално
обучение
е
допълнително
обучение
след
задължителното и е предназначено за лица, които работят или възнамеряват
да работят в областта на външната търговия. Повечето ученици са на възраст
16 години или повече (във Великобритания се изисква минимална възраст 18
години).
След завършване на това обучение съществуват различни възможности за
продължаване на образованието в колежи, чрез програми за дистанционно
обучение и курсове, организирани от специализирани професионални
организации като Институт по експорта, Институт за експерти в областта на
транспорта и др., в допълнение към по-обичайните начини за обучение в тази
област, включително университетски програми.
В общност всеки обучаващ се може да участва в програма, подлежаща на
оценка на пригодността или от неговия работодател, или от спонсориращия
партньор по TRIFT в изпращащата страна, или и от двамата.
Тази програма позволява на учениците да развият редица умения и
компетентности в областта на външната търговия, което от своя страна ще
подпомогне професионалното навлизане във вноса, износа и други
дисциплини на международната търговия като например експедиция и
транспорт на стоки, логистика, консултации в областта на външната търговия,
банково дело и др.
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Какво става
програмата?

с

учениците

след

завършване

на

Повечето ученици започват работа в предпочитаната от тях професионална
област, често започвайки ново обучение и следване. Eвропейската статистика
предполага, че около 60% oт обучаващите се ще останат в избраната от тях
област след завършване на професионалното обучение. За жените тази цифра
е значително по-голяма.

Необходими предпоставки или предварителен опит
В общност има малко ограничения, но кандидатите трябва да имат
квалификация поне ниво 2 (GCSE-ниво или еквивалентно), а ниво 3 е за
предпочитане (A-ниво или еквивалентно).

Посещение и времетраене
Програмата е с продължителност 3 години. Във Великобритания е възможно тя
да се намали на 2 години.
Занятията обикновено се провеждат един път седмично в колежа. Програмата
трае през цялата учебна година (от септември до юни) в продължение на 32
седмици. Кандидатите също така провеждат практика в чужбина в
продължение на 8 седмици годишно, по време на която разработват
потрфолио за постигнатоото развитие на компетентностите. По време на
практиката кандидатите работят в спонсорираща фирма четири дни седмично,
а един ден в седмицата посещават училище в страната на пратньора.

Разход за програмата
Програмата е безплатна. На обучаващите се от чужбина ще бъде осигурен
полет и настаняване и ще получат определена сума за дневни разноски.
Разходите над лимита на дневните разноски ще бъдат за сметка на самите
обучаващи се.
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Кандидатстване за програмата
Моля, кандидатствайте онлайн
Колежът в Манчестър е спонсориращ партньор по проект TRIFT.

Кандидатстване онлайн...
Можете да кандидатствате за курса като използвате нашата търсачка за
учебен курс.
След като сте решили кой курс е за Вас, най-добре е да кандидатствате
възможно най-бързо. Ако оставите това за срок, близък до началната дата,
може да има списък с чакащи за местата.

Първоначална оценка
Ние Ви молим да направите два кратки теста на компютър, за да установим
нивото Ви по английски език и математика. В зависимост от това за кой курс
кандидатствате, можем също така да Ви помолим да направите и ICT-тест.
Няма защо да се тревожите за първоначалната оценка. Тя ни помага да
планираме най-добрата подкрепа за Вас.

Полезни уебсайтове:


www.themanchestercolege.ac.uk/coursefinder



www.themanchestercolege.ac.uk/contact/enquiry
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