Защо избрахте да учите
в Европейски бизнес колеж
ФУМИ Интелект?

В Европейски бизнес колеж
Вие ще научите:
 дали можете да започнете свой бизнес;
 как да започнете;
 как да оцелеете;
 как да просперирате;
 как бихте могли да станете съдружници
в бизнеса на други;
 ако не можете да започнете собствен
бизнес, как да работите в бизнеса
на други;
 как да станете професионалисти;
 да говорите бизнесанглийски език;
 да използвате компютри в работата си;
 как да продължите
да учите за бакалавър.

 5-те години, които би трябвало да жертвам за следване във ВУЗ, са твърде дълго отлагане на момента,
когато ще покажа на какво съм способен и когато ще
започна да печеля своите собствени пари.
 Родителите ми настояваха да уча висше образование.
Аз искам да вляза в реалния живот час по-скоро. Като
компромисен вариант избрахме Европейски бизнес
колеж ФУМИ Интелект. Ако, след като се дипломирам
реша, че те са били прави, трите години учене не са
изгубени. Мога да продължа направо в III курс на бакалавърската програма на Нов български университет
или другаде.

ЕВРОПЕЙСКИ
БИЗНЕС КОЛЕЖ
ФУМИ Интелект София

 След като завърших гимназия не можах да си намеря
подходяща работа. Тогава научих за гъвкавите и
прагматични програми, които Европейски бизнесколеж
ФУМИ Интелект предлага. След осем месеца постъпих
на работа в офиса на частна фирма, благодарение на
това, че вече имах известна компютърна и икономическа грамотност. С нетърпение искам да завърша на
всяка цена, защото с всеки изминал ден се чувствам все
по-компетентна и сигурна в себе си. (...)
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Адрес:
София 1202, ул. „Индустриална“ № 9

ЧЛЕН-УЧРЕДИТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОЛЕЖИ В БЪЛГАРИЯ

•АПКБ•

Телефони:
02/936 65 80; 0896/870 633
E-mail: office@eubusiness-college.com
Skype name: eubusiness.college
www.eubusiness-college.com

АСОЦИИРАНА СТРУКТУРА
НА ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ НАУКИ

“ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

Да накараме парите си
да работят за нас,
а не ние за тях!

Вземи своята професионална квалификация!
ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС КОЛЕЖ„ФУМИ Интелект”
е открит през 1990 г. и е първият акредитиран колеж след средно
образование в България със заповеди на Министъра на образованието и науката, публикувани в Държавен вестник .
Мисията на колежа е да подготвя специалисти за малкия и средния
бизнес и предприемачи, имащи предимството, че могат да работят по
стандартите на Европейския съюз и могат да просперират и да живеят
интелигентно.

Програми за обучение
Обучението в колежа се извършва по програми, по които колежаните
получават диплома за придобита професия „мениджър”, „маркетолог”,
„икономист” и др., със съответна специалност и най-високата – IV
степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионално образование и обучение.
Придобитата квалификация дава право на завършилите да упражняват
професията като отговарят и за работата на други лица и разпределят
средства, т. е. да бъдат мениджъри, управители на търговски обекти и
др. ръководители.
Тази професионална квалификация е разпознаваема и призната от
работодателите и в Европейския съюз, съгласно Европейската квалификационна рамка.

7 причини плюс Една
за да учим в ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС КОЛЕЖ

1. Доминиращо практическо обучение.
2. Интензивно изучаване на бизнесанглийски език
и компютърни технологии.
3. Съботно-неделни лекции.
4. Тестови системи на изпитване.
5. Избиране на специалност през втората година.
6. Възможност за съчетаване на учене и работа.
7. Трансфер в бакалавърските програми
на Нов български университет.
В нашия колеж се учи, но си струва, защото се научавате
да накарате парите си да работят за вас, а не вие за тях!

www.eubusiness-college.com

Специалност

МЕНИДЖМЪНТ

•
•
•
•
•

МАРКЕТИНГ

• Търговия на дребно
• Рекламно агентство
• Търговско представителство
и посредничество
• Търговия на едро
• Логистика

ИКОНОМИКА

•
•
•
•

ИНФОРМАТИКА

• Предпечатна подготовка
• Компютърен дизайн и реклама
• Уеб дизайн

ТУРИЗЪМ

•
•
•
•
•

ТЕЗИ ПРИЧИНИ НИ ПРАВЯТ РАЗЛИЧНИЯ КОЛЕЖ!

Форми на обучение и прием
Формите на обучение са задочна, самостоятелна и индивидуална.
Приемът в колежа е по документи.
Колежът приема и чрез тест за интелигентност, при успешното
издържане на който колежаните получават финансови облекчения в
годишната такса.
Тестовете се провеждат всеки петък от 14:00 часа в периода
1 март - 30 септември.
Учебната година започва първата събота на месец октомври и завършва през месец юли.

Професия

Офисмениджмънт
Производствен мениджмънт
Маркетинг мениджмънт
Финансов мениджмънт
Предприемачество

Счетоводство на предприятието
Финансиране и инвестиране
Работна заплата и осигуровки
Икономист-издател

Традиционен туризъм
Нетрадиционен туризъм
Екскурзоводство
Хотелиерство
Ресторантьорство

20 години! Това вече e традиция!
www.eubusiness-college.com
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