GLOBAL STUDIES
Derkeve li hemu dunyae

Em kî ne
Em kî ne
(Lêkolînên Giştî) yek ji pêşkêşkerên
serketî yên serketî yên teknolojî ye - per
werdehiya pîşesazî û pîşesaziyên çalak
dikin.Em piştgiriya mamosteyan, karsaz
û zanyaran dikin
li seranserî navneteweyî, bi pêşveçûn û
perwerdehiya bandor û berbiçav û perw
erdehiya perwerde ya perwerdehiyê bel
av kirin.

5 Sedemên ku Global
Studies hilbijêrin
Ji ber ku hûn Hiqûqa Pîşeyî û Qalîteya Bilind dibin

Ji ber ku hûn ê Dersaziya Navneteweyî û Pêşketina Pêşveçûnên
Di Bandorên Karûbarên Berbiçav de bistînin
Ji ber ku hûn bi Profesyonel Bi Destûra Academikên Navnetewî Bi E
nerjiyê bibin

Ji ber ku hûn ê piştgiriya xwe ya Xweseriya xwe bike
Ji ber ku hûn ê Dabeşkirina Cûdahiya Biceribînin

li cîhanê binêrin

Karûbarên bi Karmend û Pêwendiyan ra

Pêşveçûna kargeriyê ya gerdûnî di nav navnetewî de, em herdem li riya nû digerin, nûjen
în û rêbazên xweşbikin ku hînkirina fêrbûnê, û perwerdekirina ku bazara me ya sereke bi
parêzin. Em ji bo ku karsaziya rastê ve çareser bikin.

Alîkariya Mirovan ku armancên xwe bigirin
Bi gelek kursên heyî hene, em bi kesan re alîkarî bikin ku pisporên xwe zêde bikin. Dibe ku ji
bo derfetan karên xwe an bi tenê bi zanistek hinekî zanibin, Lêkolînên Global Global, ji bo ge
lemperî heye ku ji bo malpera me bikirin. Piştgiriya mirovan
ji bo ku ew hewce ne ku ew gavê li pêşiya xwe di jiyana xwe de bigirin.
Em ne tenê ne hewce ne ku ji bo kirina bîrûbarkirina me dike ku ji hêla perwerdehiya me ya b
ihayê bilindkirina perwerdeyê bilind dike
kursî, lê herweha navnîşan û avahiyên xwezayî yên ji bo wan re pêşkêş dikin.

RIYA ME
Em ne tenê qalîteya herî baş û encamên çêtirîn çêdikin, lê em jî ji biryar da ku ji mêvandarên xwe bis
ekinin. Mirovên me ji malbata me re bêtir in, çareseriya herî baş ya ku pirsgirêkên we re armanceke b
ingehîn me ye , Ji bo vê armanca, Em bernameyên xwe baş bikin, Li gor armanc û stratejiya we, pêş
niyazên bernameyên te hilbijartî ava kirin, pîvana nirxandinê û sazkirina bernameyek ava dike ku hûn
Ecêb bibin.

yê ku em didin
Karên me yên diyarkirî diqewiminin ku zanistên ku di karsaziya xebata
xwe de guherînek rastîn çêbikin. Wekî din, em an online E-lectures di r
êya rêbazên fêrbûna mêvandar de fêr dike. Pîvanê, lîstikvanê rola, pêş
niyarên pratîk û pratîkên nûjen ên we bi zanebûnek pratîkî re temam di
ke, da ku ew bêtir alîkarî bikin, Di dersa me ya me de, bi hemî pêdivî û
vîdyoyên vîdyoyî, malpera 24/7 li ser malpera xwe hêsanî heye. Ji ber
vê yekê, ku muwekîlê dikare dibe ku zanistî ji me re zanyarî bigihîje.Ji
bilî vê yekê, çîna klasîk a ambiance û hawirdorê ya materyalê lêpirsîna
xwendekaran, û pirtûkên din jî li ser portala me ya înternetê jî hene.

perwerdeya me ji bo xwendekaran bigire û ew bi zanyariya ku ew dikar
e bigihîjin agahdariyê pêşkêş bikin. Em agahdariyê dikin û ne tenê ew
difiroşe. Em nehêlin awayê ku hûn dikarin xweşfxweş dibin
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GS Hînbûnê Sîstema Rêveberiyê
Pêdivî ye ku perwerdeya modern, dixwaza ku qulayi be. Per
gala birêveberiya zanistî (LMS) ji we re çêbikin, belav bikin û
li der barê perwerdekariya rêwîtiyê, li ser her cîhazê.
•
•
•
•
•
•
•

Perwerdehiya Tîrmehê / Rêxistina Perwerdehiyê
Çavkaniyên pakistana hînbûnê
Nirxandina destûra
rêveberiya qeydkirinê û qursê
Rêveberiya Perwerdehiya Self-Paced
Daxuyaniyên Perwerdehiyê / Birêvebiriya Perwerdehiyê
Raportkirina Perwerde

Stenbolên Perwerdehiyê
LMS Rêvebir

Fêrevan

Rêvebir

Nivîskar

Perwerdehiyê
Rêveberiya

Xwendina li Mal

Riya me
Lêkolînên Globalên ku bi saziyên nasnameyên naskirî yên neteweyî ye ku bicîh bikin ku kursa we standardek bilind
e û ku hûn ê gihîştina qezencê ye, li ser dinyayê re rêzdar û naskirî ye.

Kursên fêrbûnê yên dûr, rêbazek karekî, û bandor, bi awayekî berbi
çav in ku ji bo qezenckirina qezencê ne

01

Hûn dikarin di demê çarçoveyê de bi lezê xwe bistînin.

02

Xwendina di rehetîya mala xwe bi xwe, li şûna ku xwendina di sinifê de.

03

Pêdivî ye ku tu kursên dest pê bikin tune.

04

Methodên onlin û kaxezê yên kursî pêkhatî Ew di çarçoveya vê kursê de alt
ernatîf e, ku ew ji bo herkesî re bibîne.

05

Ji bo her kalîteyê, tutorekek pispor e ku ji bo piştgiriya rêya rêya email an telefonê
bi rê ve bidestxistin.

Gelek qezenc hene ku ji bo kalîteya hînbûna dûr

Guhertin
aliyekî karsaziyê

Asta xwendina xwe
zêde bikin

Pêşbaziya xwe bihêz
bikin

Bêtir bi Îstîqrar be.

Zanyariyek nû hîn
bibin.

Bêtir perwerde

Bêtir perwerde
Pirtûka bêtir perwerdehiyê (Gelek caran FE-kurtkirî) li Brîtanyaya Yekbûyî û Îrlanda perwerdeyê ye ku her wiha di di
bistana navîn de wergirî, ew ji ji perwerdeyê bilindtir e (HE) di zanîngehan û saziyên din ên akademîk de pêşkêş kiri
n. Ew dikare di asta perwerdehiya navîn ya navîn de, dibe ku ji hêla pêşniyarên bilind ên bilind, belgeyên dîplomatîk,
dîplomasî û karsaziyên pîşesaziyê yên din, (yên ku berê berê wekî NVQ / SVQs) têne damezirandin
.

fêrbûn

fêrbûn
Perwerde, hewldanên rêxistinên me yên bêkaran pêşkêş dikin, ji bo karmend û karmendên herî baş
e karsaziyê bikin. Perwerde di her rêxistinê de gelek hewce ye, da ku ew di çêkirina avahiyên çêtirîn
çêtir bikin, karkerên alîkariyê di plana planê û plankirina alîkariyê de, alîkariya alîkarî û
parastina karmendan, û çavkaniyên kêm ên karanîna pêşveçûn û baş û hûrgelan, bikar bînin.

Lêkolînên Globalê ji bo kursên karsaziyê yên ku bi pêşveçûna pêşveçûna pisporê xwe re alî
kariya alîkarî dikin.
Hemû kursên kurt ên me online an jî mamoste-rêberî û xweya xweserkirî ne, wateya ku ji bo
pêşniyarên fêrbûnê bersiv e.

Têkilî û veşartî, hilberên me yên hilberê dê alîkariya karmendên xwe ji bo pêşbaziyên zanist
û zanistiya xwe bigirin.

alîkarî

Mêvanperwerî

Alîkariya
Yekem

Serekî

Exercise and Fitness

Computing

Pêşxistina kesane

ewlehiyê agir

Xwendina Bilind

Xwendina Bilind
Lêkolînên Glove ji bernameyên rêwîtiyê yên zanîngehê re bi xwe re bi tevahî vekolîner û tevlî
Xelatên dîplomayê ji bo hemû konserên cîhanê hîn dibin. Xwendekar dikarin xwe bigirin
Bi rêya rêya Zanîngeha UK-UK Qualification li kampusê an jî bi hînbûna dûr.

Bazirganiya
Zanîngeha
& IT distanan

Xwendina Bilind
Zanyarî

Bi temamî destnîşankirina Brîtany
ayê bi tevlêbûna pîşesaziya fêrbû
na online, hemî mobîlan li ser he
mî cîhazên tije, înternetê
naveroka kredî li hemberî: Rêvebiriya
Mamosteyê
Bazirganiyê

Postgraduate
Entry Programmes

Tîma Tevgera me

Rêveberiya Karsaziyê,
Sala 1 û 2'emîn
Zanîngeha (Level 4 û 5)

IT û Computing, Sala 1
û 2ê Sibatê (Level 4 û
5)

Tendurustiya
Tenduristiya Civakî û
Sosyal, 1ê Sala û 2ê
Sibatê (Level 4 û 5)

Hotel & Hospitality,
Sala 1 û 2ê Sibatê
(Level 4 û 5)

Pêvajoya Qualification
Kursek hilbijêrin

Vebijêrkên Modulek bixwînin
Tested û îmtîhanên nivîskî tije tije bikin
Sernav û Qrediya Zanîngeha We Belaş bike
Topên xwe yên kredîtiyê bikin û BA Dibistan an jî MBA
bikêrînin

Level 4/5

zanko Top-Up “ BBA Degree “
Dibistana Navîn 4/5 Management Diploma Extended
Derseya Navîn ya Navneteweyî 4/5 Di Rêveberiya Bilind Dabeşkirina Rêveberiyê ya ku ji bo çêkirina 240 kredî y
a kredî ye Zûtirîn xwendekarên ku di sala dawîn ya dawî ya girêdayî Bazirganî ya Bazirganî û Rêveberiyê de, ya
n jî di zanîngeha UK-ê de li kampusê an jî bi hînbûna dûr ve were temam kirin.

Pêwistî

Saetên Kred
ê

Level 4 modules (120 credits)
Xwendevan dê yekîneyên 4 mîlyon bi tevahî 60 kredî bistînin û tevlihev an jî 4 an jî 5 navendên alternatîf bi tevahî 120 kr
edî

level 5 modules (120 cre dits)
Xwendekarên yekîneyên ku ji wan re 120 kredî hene, hema heya 80 kredî û yekeyên din 3 an jî 4 navnîşên bijartî hene

Di asta her deverî 8 navendên nivîsandî hene. Heke xwendekaran biryar da ku di çarçoveya 4-ê de t
enê xwendin, ew dê 120 kredî bistînin û dikare ji bo yekem a yekemîn a Zanîngeha Dibistana Zanko
ya Zanîngehê dikî
Ji bo qursa 4-ê kursî, divê hûn kêmî 18 bin û perwerdehiya duyemîn û DBT an DBM heye. Berî ku dihêl
e qursa Level 5, divê hûn 4-an jî wekhev be.

Pêwistî

Saetên Kred
ê

Level 4/5

Zanko Top-Up “ MBA“
Di Birêvebiriya Stratejîk ya Navneteweyî ya Navnîşa Navneteweyî ya Dibistanê 7
Di Rêveberiya Stratejgeriya Stratejiyê ya 7-Diplomatiyê de kursî ya 120 kursa kredî ya 30 ji modulasyonên întera
ktîf û 8 nivîsandinên nivîskî ye, bi tevahî 40 demjimêr bi her modulek hîn kirin. Hemû modulên demjimêrên 30-50
rojên hîndariya materyalên ku ji pêşniyarên pêşniyar têne pêşniyaz hene, pêşniyarên pêşniyaz, çavkaniyên înter
netê û pisporên xweseriyê yên xwe hene.

Level 7 modules (120 credits)
Xwendekarên yekîneyên pênc pêwîstî hebe 85 kredî li tevahî û yekeyên din 3 an jî 4 navnîşên alternatîf bi tevahî 120 cre
dits
Piştî ku tezmînata Level 7 wergirtin, hûn dikarin ji bo zanîngehên Brîtanya li ser kursiya MBA-Top-serî, an jî an jî li kampu
sê li ser kampanyayê bidin

Ji bo navnîşa bernameya 7-ya bernameyê, divê tu ji kolek zanîngeha zanîngehê re, ku ji 22 salî ve ye

Xwendina Perwerdehiyê

Xwendina Perwerdehiyê
Lêkolînên Globalên gelek hilber û xizmetên nûjen dide zanîngehê,
karmendên herêmî û pêşniyarên perwerdehiyê, di nav de:

01

04

Biryara Navnetewî

02

Pirsgirêkên hînbûnê yên Dibistanê

03

Pelên kalîteyê û kaxezê û pirtûkên hînbûnê yên bilind ên bilind

Lekterên li cihên cûda yên cîhanê

Têkilî me

Info@gstudies.org
www.gstudies.org

