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segundo ano de uma Universidade 

 de topo no Reino Unido 

 

 

 

 



International Year One 

Acesso direto ao Segundo Ano em Universidades de topo no Reino Unido 

 

Este curso é ideal para aqueles estudantes cujas 

qualificações não requerem que tenham que fazer um 

Foundation Year, mas que necessitam de melhorar o 

seu nível de Inglês e de preparar-se para aceder ao 

segundo ano de um curso de Business numa 

universidade de topo do Reino Unido. 

Trata-se de um curso intensivo de um ano, acreditado 

pela Universidade de Sussex, que oferece uma enorme 

variedade de vias de acesso. Quem completa este curso 

pode aceder diretamente ao segundo ano de qualquer 

licenciatura na área de Business (Gestão) numa de 25 

universidades de topo que incluem, entre outras, a 

Aston University, Lancaster University e University of 

Leeds.  

No decurso do programa o aluno toma parte num 

“specialist enrichment programme” que oferece 

inúmeras possibilidades de adquirir mais 

conhecimentos sobre a área de estudos e de ganhar 

novas perspetivas sobre o que aprendeu nas aulas.  

O programa inclui ainda visitas, palestras e clubes. Estas atividades ajudam o estudante 

a desenvolver novas capacidades de estudo ou pessoais tais como: resolução de 

problemas; pensamento criativo; espírito de iniciativa; capacidade de auto 

direcionamento e de descoberta. 

À semelhança do que acontece em todos os outros cursos da Bellerbys, os professores 

são peritos na sua área e garantem um elevado nível de ensino aliado a um permanente 

apoio pessoal ao estudante para que este possa atingir as metas em vista.  

 

    



Universidades a que este curso dá acesso 

 

Lancaster University  University of East Anglia  University of Leeds 

Aston University  Henley - University of Reading  University of Sussex  

Coventry University  Oxford Brookes University  Bangor University 

University of Chichester Bournemouth University  University of Ulster 

Birmingham City University Cardiff Metropolitan University  University of Brighton 

University of Westminster Anglia Ruskin University  Kingston University 

HULT – Int’l Busin. School St. Mary’s University College  Regent’s University 

University of Hull  University of Exeter   Solent University 

Newcastle University 

 

 

 

A Escola – Bellerbys College 

 

A Bellerbys oferece-lhe uma educação verdadeiramente 

internacional. Estudará numa sala de aula com alunos de 

todo o mundo. Terá a oportunidade de aprender costumes, 

culturas e práticas que o irão desenvolver como cidadão 

global e prepará-lo para o mundo do trabalho. 

 

Informações Adicionais 

Localização: Londres 

Idade mínima: 17,5 anos 

Duração: 3 períodos lectivos 

Datas de início: Setembro e Janeiro 

Horário: 24 a 30 horas de palestras por semana. Considera-

se necessário o mínimo de 20 horas de estudo por semana. 

Curso: Consiste em doze módulos que são avaliados através de uma combinação de 

exames e trabalho escolar. 



 

 

Licenciaturas a que dá acesso 

Business Management; International Management; Marketing; International Business 

Strategy; Tourism Management; Economics and Management; Finance; Business 

Studies and Finance; Business and Human Resource Management; Accounting and 

Law; International Finance and Accounting; Marketing Communications and 

Advertising; Global Business and Sustainability e muitos outros das mesmas áreas. 

 

 

 “Bellerbys College, o caminho mais seguro para o sucesso” 
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