ПРОФЕСИИ ОТ БЪДЕЩЕТО

UNI CAMP

Академичен курс за ученици, с водещи международни
преподаватели, по най-перспективните специалности
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UNIVERSITY OF YORK
(SOCIAL SCIENCES)

Ученици: 9 - 12 клас
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Преподавателите
INTELLIGENCE)

Senior Lecturer
Kevin Rowles

UNIVERSITY OF LEEDS
(ECONOMICS. ECONOMICS
OF EUROPEAN UNION)

Преподавателите идват от различни клонове на науката. Всеки един ще представи
пред учениците предизвикателствата в
неговата област, които стоят за решаване
пред обществото.
Дисциплините
Човекът и изкуствения интелект
Социология и психология
Бизнес и мениджмънт

включва лично предизвикателство, с което ще му помогнем да се прави: публично
говорене, пеене, катерене, езда и др.

Минимално ниво
Ученици: 9-12 клас
на английски:
Обучение: целодневно
В1 - C2
Провежда се: 13-21 юли
НАСТАНЯВАНЕ
Курсистите, които желаят да ползват тази
опция се настаняват в тройни стаи с баня
с осигурен е 24/7 контрол от страна на
организаторите.

 Икономика и финанси
 Европеистика
 Криминология
FIELD TRIPS
Програмата включва посещения в
български и международни фирми, изследователски центрове и
стартъпи според избраните от
учениците курсове.

НАСТАНЯВАНЕ
Курсистите, които желаят да ползват тази опция се настаняват в
тройни стаи с баня и осигурен
24/7 контрол от страна на организаторите.

Гост-лекторите са хора с нови и
непознати професии, известни и
успели личности. Тези срещи имат
дискусионен характер и освен да
запознаят курсистите с нови сфери на бизнеса имат за цел да поставят пред тях въпросите с избор
на професия под друг ъгъл.

CHALLANGE DAY
В рамките на деветдневния курс,
участниците ще имат възможност
да предизвикат себе си в област,
която им е непозната. Да предизвикаш себе си означава да опознаеш, да тестваш своите граници
и да се опиташ да ги надскочиш.
Излизането извън зоната на комфорта за всеки курсист може да
бъде в различна област и включва
лично предизвикателство, с което
ще му помогнем да се справи: публично говорене, пеене, катерене,
езда и др.

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА:



Топъл обяд






Ползване на Wi-ﬁ на определените места

Обучение - теория и практика - подготовка за академично
обучение от британски и холандски университетски
преподаватели
Вечерна програма
Challenge day
Сертификат за завършен курс и учебни материали

ТАКСА В ЛЕВА:


10 ДНИ: 13-21 ЮЛИ, 2019 - 860 лв.



ДОПЛАЩАНЕ ПО ЖЕЛАНИЕ:
НАСТАНЯВАНЕ: 405 лв./9 нощувки пълен пансион в тройна стая
ПОСРЕЩАНЕ ОТ АВТОГАРА: по договаряне

UNI CAMP

журналистика

МОТИВАЦИОННИ СРЕЩИ

ПРОФЕСИИ ОТ БЪДЕЩЕТО

ДИСЦИПЛИНИТЕ
 Човекът и изкуствения интелект
 Социология и психология
 Бизнес и мениджмънт
 Биология, екология и моретата
 Креативно писане и

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ
UNI CAMP – ПРОФЕСИИ ОТ БЪДЕЩЕТО
Видове стипендии:
1. Пълна стипендия в размер на 860 лв. - покрива 100 % от таксата за курса.
2. Частична стипендия в размер на 430 лв. - покрива 50 % от таксата за курса.
UNI CAMP – ПРОФЕСИИ ОТ БЪДЕЩЕТО предоставя
стипендии.

5 пълни и 25 частични

Кой може да участва?
Ученици от 9., 10.,
ниво минимум В1.

11. и 12. клас от цялата страна, владеещи английски език на

Условия за получаване на частична стипендия:
-

успех от текущата учебна година над „много добър“ (5,00);
препоръка от преподавател;
доказателство за владеене на английски език, ниво минимум В1 (сертификат или
провеждане на интервю).

Условия за получаване на пълна стипендия:
-

успех от текущата учебна година над „много добър“ (5,00);
препоръка от преподавател;
доказателство за владеене на английски език, ниво минимум В1 (сертификат или
провеждане на интервю);
кратко есе /до 200 думи/ на английски език на тема: „Моята професия от
бъдещето“.

Документи за стипендия се подават по електронен път на адрес: info@zenira.bg или в
офиса на Зенира, организатор на UNI CAMP – ПРОФЕСИИ ОТ БЪДЕЩЕТО, на адрес:
гр. София 1142, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 9.
Документите за получаване на стипендия се разглеждат по реда на подаване, но не покъсно от 30 юни 2019 г.
Кандидатстващите за пълна стипендия трябва да изпратят своите есета в същия срок.
Одобрените за стипендия ученици ще бъдат обявявани текущо, в края на всяка
седмица от периода на кандидатстване, на www.zenira.bg, а на посочения от тях имейл
ще бъдат уведомени лично.

9, Evlogi and Hristo Georgievi Blvd., Sofia 1142

www.zenira.bg /info@zenira.bg/+359 2 90 777 20

Програмата на курса UNI CAMP – ПРОФЕСИИ ОТ БЪДЕЩЕТО, включва:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

9 дневен курс с водещи европейски професори и преподаватели;
Академични лекции и дискусии по 10 от най-търсените специалности;
Умения за ефективно учене и развитие по доказани международни стандарти;
Придобиване на практически умения чрез срещи с ментори;
Извънкласни занимания, включващи лично предизвикателство;
Обучението се води на английски език като заниманията са всеки ден от
09:00 ч. – 17:00 ч.; предвидени са кратки почивки и 1 час обедна почивка с
включен обяд;
7) Преминалите курса ученици получават сертификат за успешно завършен курс и
препоръка от академичния директор, проф. Робин Бънтон.

Лектори по програмата са:
Prof. Robin Bunton - University of York (Social Sciences)
Cambell Parsons - Hanze University of Applied Sciences (Finance)
Senior Lecturer Louise Ridley - Northumbria University (Criminology)
Dr Tjeerd Andriga - Groningen University (Department of Artificial
Intelligence)
Prof. Andrew Price - Warwick University (Environment, Marine Biologist)
Pieter Swieringa - Hanze University of Applied Sciences (International
communications)
Senior Lecturer Kevin Rowles - University of Leeds (Economics. Economics of
EU)
Melissa Fuller - Hanze University of Applied Sciences
(Marketing/Communication)

Програмата на курса UNI CAMP – ПРОФЕСИИ ОТ БЪДЕЩЕТО е насочена към
запознаване на учениците с необходимите академични умения за учене по найдобрите международни стандарти, а също така и въвеждането им в професиите на
бъдещето с оглед по-лесно да изберат своята бъдеща специалност в университета.
Предвиждат се и дейности за подобряване уменията на учениците да постигат лични
цели и интерактивен подход при избора на професия.
Моля, ползвайте приложения формуляр за участие!

12.06.2019 г.

9, Evlogi and Hristo Georgievi Blvd., Sofia 1142

www.zenira.bg /info@zenira.bg/+359 2 90 777 20

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

UNI CAMP 2019

ИМЕ / ПРЕЗИМЕ / ФАМИЛИЯ НА ДЕТЕТО:

Рождена дата:

ЕГН:

Възраст:

Пол: Момче

Националност:

Майчин език:

Училище:

В кой клас е детето:

Момиче

Адрес за кореспонденция:
Държава:

Град:

ПК:

Улица и №
ДАННИ ЗА РОДИТЕЛЯ / НАСТОЙНИКА:
Баща:
Тел:  

E-mail:   

Тел.:

E-mail:   

Майка:

ИЗБОР НА ФОРМА НА УЧАСТИЕ:
UNI CAMP с настаняване 13-22 юни

UNI CAMP без насатняване (дневен курс) 13-21 юни
КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНТЕРЕС ЗА КУРСИСТА:

1

Маркетниг

Икономика

Изкуствен интелект

Психология

Туризъм

Екология, околона среда и океани

Финанси

3 D анимация / Гейминг техонологии

Социология

Криминология

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСИСТА:
Ниво на английски език:

Колко дълго детето е изучавало англ.език:

Къде е изучаван:
Има ли детето здравословен проблем, за който трябва да бъдем уведомени: ДА

НЕ

При ДА, моля попълнете страница 4 от формуляра.
Спазва ли хранителна диета:

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

При ДА, моля, пояснете
Вегетарианец ли е:
При ДА, моля, пояснете
Детето може ли да плува:

Данни за личния лекар: име, лечебно заведение, телефон:

В Размер тениска:

S

M

L

РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ:
Екипът на ЗЕНИРА ще заснема видеа и ще прави снимки на участниците по време на лагера.
Част от снимките ще бъдат публикувани на уебсайта на лагера и ще бъдат дадени на
учениците при напускане на лагера. Моля, посочете дали сте съгласни детето Ви да бъде
снимано и снимките и видеозаписите да се използват в рекламите на ЗЕНИРА
НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН

СЪГЛАСЕН СЪМ
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
В брой

Банков превод

Име на получателя: ЗЕНИРА ЕООД
Банка на получателя: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG74BUIN95611000576002
BIC: BUINBGSF

Забележка:
При извършване на банков превод моля
да посочите името на детето в
основанието за плащане

Как научихте за нас:
Потвърждаването на мястото в UNI CAMP се получава в рамките на 3 работни дни от деня на
записване и зависи от наличието на свободни места.
С подписване на настоящия регистрационен формуляр декларирам, че съм законен
представител на детето (и упражнявам родителска отговорност по отношение на същото) и
в качеството си на такъв съм изразил съгласието си за горните обстоятелства.
Дата на записване:
Приел записването:
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Подпис на родителя/настойника:

ФОРМУЛЯР ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Долуподписаният/ата,
давам изричното си съгласие доброволно предоставените от мен лични данни или тези на
детето ми
включително и личните данни, съдържащи се в приложените документи, а именно:

1. Три имена, дата на раждане, ЕГН, пол, ръст, мобилен телефон, и-мейл, адрес, снимки,
аудио/видеозаписи, информация за алергии, заболявания, приемани медикаменти,
хранителна диета, приложени към договора документи.

2. Други:.

да бъдат обработвани от ЗЕНИРА ЕООД за целите на:
•
•
•
•
•

•
•

Процедура по участие на посоченото лице за езиково или друго обучение в България;
Осъществяване на контакт и обмяна на информация във връзка с предстоящо участие
на посоченото лице в избрания курс и/или програма;
Организиране на пътуване във връзка с участие в избрана програма;
Сключване на Застраховка, необходима във връзка с участие в избрана програма;
Изпращане на информация за нови кампании и оферти, за събития и нови продукти,
както и за продуктови каталози за различни видове курсове, оранизирани и/или
промотирани от Зенира ЕООД
Във връзка с изпълнение на сключен договор между Зенира ЕООД и посоченото лице;
Други:

Информиран съм, че мога да оттегля по всяко време съгласието за обработването на личните
ми данни или тези на детето ми, като направя изрично писмено изявление за това до Зенира
ЕООД на посочения и-мейл адрес: info@zenira.bg
Повече информация относно Вашите права във връзка с използването на личните Ви данни,
съхраняването, обработването и тяхното изтриване, можете да видите в Правилата за защита
на личните данни на Зенира ЕООД (zenira.bg).

Дата:

_______________________________

Име:

_______________________________

Подпис: _______________________________
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