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Foundation Degrees & Higher National Diploma -   East Sussex College 
 

Os Foundation Degree Programmes e os Higher National Diploma são Cursos de nível Universitário, com duração de 

dois anos. Estes Programas dão equivalência, em Portugal, ao Diploma de Técnico Superior Profissional. Após a 

conclusão do Curso os estudantes podem optar por entrar no mercado de trabalho ou, em alternativa, fazer mais um 

ano numa Universidade e ficar com a licenciatura.   

Os A-Leves são Cursos de nível de Ensino Secundário, com a duração de dois anos, dando equivalência ao Diploma de 

Ensino Secundário. Após a conclusão deste Curso os estudantes ficam preparados para entrar numa boa Universidade. 

Foundation Degree Programmes  Sendo um Programa de dois anos, o Foundation Degree é uma qualificação 

em si mesma e muitos alunos conseguem emprego ou decidem estudar por 

mais um ano e tirar a licenciatura. O curso apresenta uma forte mistura entre 

a prática e a teoria. 

Higher National Diploma  Tal como o anterior, também este é um curso de dois anos. Grande parte dos 

estudantes que o concluem entram para o mercado de trabalho. Os cursos 

apresentam uma vertente prática muito acentuada que prepara os 

estudantes para o dia-a-dia de uma profissão. 

Requisitos de entrada 

• Nível de Inglês equivalente a IELTS 6.0 (académico) com 6.0 na 

escrita 

• Conclusão do 12º ano em Portugal ou o 13º ano no Reino 

Unido 

Nota  Não há uma grande diferença em termos de grau de qualificação 

de ambos os cursos. A diferença no nome está relacionada com 

quem concede o diploma. O Foundation Degree é concedido por 

uma Universidade (neste caso, a Brighton University), enquanto um 

HND é geralmente concedido por uma organização externa de 

exames, como por exemplo, a Pearson.  

 

A-Level O Curso mais procurado no Reino Unido por estudantes entre os 16 e os 18 anos. Estes Cursos 

têm a duração de 2 anos e são ideais para quem conclui o 11º ano no seu país de origem. Estes 

programas, em Colégios de Elite são a melhor preparação para a candidatura a uma Universidade 

de Topo. 

Requisitos de entrada 

• Nível de Inglês equivalente a B2 

• Conclusão do 11º ano em Portugal 
 



Foundation Degrees & Higher National Diploma 

FOUNDATION DEGREES & HIGHER NATIONAL DIPLOMA 

São muitas as áreas que os estudantes podem escolher nestes dois cursos, como por exemplo Accounting, Sport 

Coaching and Development, Music Production, Fine Art, Graphic Design e muito mais. Exemplos de alguns dos 

Cursos mais populares que esta College oferece: 

• Foundation Degree in Digital Media Design (Certificado pela Brighton University) 

• HND Business (Certificado pela Pearson) 

• Foundation Degree in Computing & Systems Development (Certificado pela Brighton University) 

• HND Mechanical & Manufacturing Engineering (Certificado pela Pearson) 

Ao concluir um destes Cursos, o estudante tem a opção de prosseguir os seus estudos numa Universidade 

Britânica onde, com apenas um ano, obtém o grau de licenciatura (Bachelor of Arts with Honrous ou Bachelor 

of Science with Honours). Este College apresenta parceria com a Brighton University. 

Legenda explicativa dos Graus de Bolonha, de acordo com o Decreto-Lei nº 66/2018, de 16 de agosto publicado pela DGES 

(Direção-Geral do Ensino Superior) 

País Graus País Graus 

Reino Unido 

Higher National Diploma (HND) 

Diploma of Higher Education 

Foundation Degree 

Portugal 
Diploma de Técnico 

Superior Profissional 

Reino Unido Bachelor with honours Portugal Licenciado 
 

Vantagens 

• Uma abordagem mais prática ao Ensino 

• 2 anos de um destes programas + 1 Ano de BA/BSc(Hons) top-up degree ficará sempre mais em conta do que 

realizar diretamente 3 anos de Licenciatura 

• Requisitos mínimos de entrada mais acessíveis 

   

A-LEVEL 

Durante dois anos o estudante completa o Ensino Secundário e prepara-se para aceder a uma Universidade 

no Reino Unido. Destinado a estudantes dos 16 aos 18 anos 

Vantagens 

• Uma abordagem mais prática ao Ensino. Os estudantes têm liberdade de escolha de algumas disciplinas 

relacionadas com a licenciatura que pensam tirar na Universidade.  

• Melhor preparação para o Ensino Universitário no Reino Unido. O estudante estará ambientado ao país, à 

cultura e a um novo sistema de Ensino. Para além disso, o seu nível de inglês será muito superior 

• Apoio na candidatura a uma universidade britânica 



Foundation Degrees & Higher National Diploma -   East Sussex College 
 

LOCALIZAÇÃO DOS CAMPUS      LEWES, EASTBOURNE, HASTINGS 

VALOR ANUAL DAS PROPINAS 

A-LEVEL 

A-Level Com Enhanced Support Package Sem Enhanced Support Package 

Valor € 19 354 € 18 154 
 

O que é o “Enhanced Support Package”? São aulas de apoio de inglês e de capacidades de estudo 

O que está incluído no valor: 

• Taxa de Inscrição 

• Propinas de um ano letivo 

• Alojamento em Famílias de Acolhimento com opção de refeições (37 semanas do curso). Não incluídas as 

semanas do half-term 2023-2024: 

• 1 semana por período letivo, a saber: 

o 1º período, de 23 a 27 de outubro; 

o 2º período, de 12 a 16 de fevereiro; 

o 3º período de 27 a 31 de maio 

FOUNDATION DEGREE PROGRAMMES OU HIGH NATIONAL DIPLOMA 

Alojamento Famílias de Acolhimento 
com refeições 

Famílias de Acolhimento 
sem refeições 

Campus (1) 
Sem opção de refeições 

Valor € 18 754 € 17 644 € 17 906 
 

(1) Opção apenas disponível na Escola de Lewes 

 
O que está incluído no valor: 

• Taxa de Inscrição na MultiWay e Taxa de Serviços de Colocação  

• Propinas de um ano letivo 

• Alojamento conforme indicado durante 37 semanas do Curso. Não estão incluías as semanas do half-term. 
 

Transfers 

 
 
 
 
 
 
 

Living Costs  Para além dos valores mencionados em cima, a Escola calcula que sejam necessárias £9,207 por 

ano para cobrir as despesas de viver no Reino Unido. 

Atenção: A informação contida nestes programas está sujeita a correções e atualizações sem pré-aviso 
 

 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 

Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal 

multiway@multiway.org          www.multiway.org          + 351 218 132 535 

Aeroporto Gatwick Heathrow Stansted 

Lewes £ 85 £ 125 £ 180 
Eastbourne £ 110 £ 165 £ 225 

Hastings £ 125 £ 185 £ 235 

mailto:multiway@multiway.org
http://www.multiway.org/

