KATALOGS “AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA ĀRZEMĒS”

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā
izglītība ārzemēs
Studijos užsienyje

egoPERFECTUS speciālisti ir augstākās izglītības ārzemēs
eksperti, kas ir apmeklējuši daudz dažādu valstu, lai iepazītu
to izglītības sistēmas un apmeklētu prestižākās augstākās
izglītības iestādes. Izmantojot speciālu egoMAPPING
metodiku, mūsu konsultanti noskaidro gan skolēnu, gan
viņu vecāku patiesās vajadzības un mērķus saistībā ar
izglītību ārzemēs – atklāj skolēna iespējas, vēlmes,
nākotnes vīzijas un to, ko no viņiem sagaida vecāki. Ja
mācības ārzemēs izvēlas pieaudzis cilvēks, egoMAPPING
metodika tiek izmantota ar mērķi analizēt klienta
individuālās vajadzības.
Izmantojot iegūto informāciju un savu pieredzi,
egoPERFECTUS speciālisti piemeklē piemērotāko izglītības
ārzemēs variantu. Izvērtējot skolēna vēlmes, spējas un
nākotnes plānus, viņi piedāvā ārzemju izglītības iestādes,
kas veicinās personības attīstību un palīdzēs veidot
veiksmīgu nākotni. egoMAPPING metodika palīdz izvēlēties
vispiemērotāko augstākās izglītības iestādi – vispirms tiek
noskaidrotas vajadzības, analizēti iespējamie izvēles
varianti, pieņemts lēmums un nokārtota došanās uz
izvēlēto universitāti. egoPERFECTUS piedāvāto universitāšu
sarakstā tiek iekļautas tikai tādas mācību iestādes no visas
pasaules, kas atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Austrālijā
- Austrālijas izglītības sistēma atrodas 4. vietā pasaulē pēc kvalitātes
rādītājiem.
- Austrālija ieņem 3. vietu pēc popularitātes to studentu vidū, kuri izvēlas
izglītību ārzemēs.
- Austrālijā atrodas vienas no labākajām pasaules universitātēm: 8 no tām
ietilpst pasaules labāko izglītības iestāžu TOP 100.
- Jūs varēsiet izvēlēties no 22 tūkstošiem izglītības programmu un 1100
mācību iestādēm.
- Mācības var uzsākt jebkurā gadalaikā.
Ir nepieciešama vīza un
dokuments, kas apliecina angļu
valodas zināšanu līmeni.

- Mācību priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā.
- Bakalaura grādu var iegūt 3-4 gados, maģistra grādu vēl papildus 1-2 gadu
laikā.

Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- University of Sydney
- Australian National University
- University of Western Australia
- University of Melbourne
- RMIT University

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Austrālijā
Liela kultūru daudzveidība, interesanta sadzīve un augsta izglītības kvalitāte!
Mācības Austrālijā – tā ir īstā izvēle personībām, kuras nebaidās no piedzīvojumiem un alkst pēc attīstības.
Austrālija godam ieņem 3. vietu pasaulē studentu vidū, kuri izvēlas iegūt izglītību ārzemēs. Studenti izvēlas
Austrālijas universitātes to draudzīgās vides, iespaidīgās dabas, nevainojamās izglītības sistēmas un augsto dzīves
kvalitātes standartu dēļ. Studentus piesaista arī iespēja apvienot mācības ar darbu: Austrālijā ir visaugstākais
studentu darba algu līmenis. Laba ziņa tiem, kuri ir iemīlējuši šo valsti – studenti, kuri ieguvuši izglītību Austrālijā,
var pretendēt uz uzturēšanas atļaujas saņemšanu.
Austrālija piedāvā ekskluzīvas kvalitātes augstāko izglītību un brīnišķīgu iespēju iepazīt šīs valsts lielpilsētas, kultūru
un pasakaini skaisto dabu. Studentiem tiek nodrošināti visi apstākļi vai mācītos, strādātu un priecātos par dzīvi
Austrālijā. 5 Austrālijas pilsētas ir iekļautas studentiem draudzīgāko vietu sarakstā: tajās ir liels studentu skaits no
dažādām pasaules valstīm, pakalpojumu pieejamība, augsta dzīves kvalitāte, aktīva sabiedriskā dzīve – tās ir tās
īpašības un apstākļi, kas ir nepieciešami studentiem.
Mācības Austrālijā ļaus jums uzsākt perspektīvu karjeru, jo darba devēji visā pasaulē atzīst Austrālijas izglītības
diplomu kvalitāti un ar prieku pieņem absolventus darbā. Par šādu situāciju ir jāuzteic Austrālijas valdība, kas ar lielu
atbildību rūpējas par augstākās izglītības sistēmu, atbalsta augstus standartus un iegulda šajā sfērā daudz naudas
līdzekļu. Austrālijas izglītības sistēma ir viena no vadošajām pasaulē attiecībā uz jauno tehnoloģiju un inovāciju
radīšanu un izmantošanu, tāpēc studentiem tiek sniegta iespēja izmantot jaunākās tehnoloģijas un piedalīties
svarīgos pētījumos. Šī valsts pelnīti lepojas ar universitāšu augstiem reitingiem dabas zinību sfērās, matemātikas,
lauksaimniecības, klīniskās medicīnas, fizikas, biznesa, finanšu, bankas lietvedības un citās jomās.
Nav nekādu šaubu par to, ka mācības Austrālijā ļaus jums iegūt prestižu izglītību un neaizmirstamu starptautisko
pieredzi šajā brīnišķīgajā valstī.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība ASV
- ASV izglītības sistēma ieņem 1. vietu pasaulē pēc kvalitātes rādītājiem.
- Tieši šajā valstī atrodas populārākās un visaugstāk novērtētās universitātes.
- Vienreizēja iespēja studentiem izvēlēties sev vēlamos mācību priekšmetus
un tādējādi iegūt personalizētu izglītību un bakalaura grādu.
- Iespēja izvēlēties no ļoti daudzām izglītības programmām un vairāk nekā
4700 mācību iestādēm.
- Apmācības var uzsākt jebkurā gadalaikā.
- Apmācības notiek angļu valodā.

Nepieciešama vīza un dokuments,
kas apliecina angļu valodas
zināšanas.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:

Stājoties noteiktās universitātēs,
nepieciešams kārtot SAT
eksāmenus.

- Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Iestāšanās notiek līdz 1. janvārim,
taču iesniegt dokumentus var arī
vēlāk.

- Yale University

- Harvard University

- Princeton University
- Columbia University
- New York University
- Drew University
- Saint Louis University
- University of South Florida
- George Mason University

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība ASV
Jūsu sapnis var kļūt par realitāti! Tam nav vajadzīgs brīnums, pietiek ar mācībām ASV!
Mācības ASV – tā ir iespēja realizēt jūsu sapņus un sasniegt mērķus, kas nesīs unikālas jaunas iespējas jūsu dzīvē.
Ja jūs vēlaties saņemt ļoti kvalitatīvu, visā pasaulē atzītu izglītību, izzināt jaunu, intriģējošu un mītiem piepildītu
pasaules kultūru, kā arī iegūt nenovērtējamu pieredzi, kas ļaus jums veidot veiksmīgu nākotni – mācības ASV būs
piemērotas tieši jums! Studijas šajā valstī palīdzēs jauniem cilvēkiem iepazīt daudz un dažādas pasaules kultūras,
rast jaunas idejas un sagatavoties jauniem pasaules atklājumiem globālā un multikulturālā mērogā.
ASV izglītības sistēma ieņem pirmās vietas visa veida zinātņu reitingos pasaulē. Šīs valsts universitātes iedalās
privātajās un valsts, taču abu veidu mācību iestādēm ir raksturīgi teicami kvalitātes rādītāji. Mācības ASV atšķiras no
studijām citās pasaules valstīs ar to, ka studenti iestājas nevis programmā ar iepriekš izvēlētu specialitāti, bet pašā
universitātē. Studiju laikā studenti paši izvēlas mācību priekšmetus un 4 gadu laikā veido un apgūst pašu veidoto
bakalaura programmu. Tāpēc ASV universitātēs var iegūt pat dubulto bakalaura grādu (Major / Minor). Šim mērķim
apmācību laikā students paralēli izvēlas mācību priekšmetus divās jomās. Piemēram, jaunietis, kurš pabeidzis
mācības bakalaura programmā, var iegūt arī specialitāti gan ķīmijas, gan ekonomikas jomā.
Studentiem tiek piedāvāta iespēja mācīties izmantojot jaunākās tehnoloģijas, sadarboties ar pasaulē slaveniem
zinātniekiem, piedalīties apjomīgos starptautiskajos pētījumos un izcilās mācību programmās. Studentiem tiek
piedāvāta arī iespēja pašiem apmācīt jaunākos studentus un kļūt par pasniedzēju asistentiem. Šīs un daudzas citas
iespējas, kuras sniedz izglītība ASV, motivē jaunus cilvēkus visā pasaulē izvēlēties augstāko izglītību tieši šajā valstī.
Mēs noteikti nekļūdīsimies, ja teiksim, ka studenti no daudzām valstīm tieši ASV atrod savu sapņu programmu ar
sev vēlamo teorētisko, praktisko vai radošo virzienu, kā arī bezgalīgas pilnveidošanās iespējas viņu izvēlētajā
nozarē. Tieši tāpēc teicienam par to, ka Amerika ir sapņu zeme, ir pamatojums.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Šveicē
- Izglītības sistēma ieņem 12. vietu pasaulē pēc kvalitātes rādītājiem.
- Viena no spēcīgākajām valsts universitāšu sistēmām pasaulē.
- Mācības valsts universitātēs visbiežāk notiek vācu, itāļu, angļu vai franču
valodās.
- Privātās universitātes ieņem līdera pozīcijas biznesa, viesnīcu vadības un
tūrisma jomās. Apmācības notiek angļu valodā.
- Šveice ir pazīstama pasaulē pateicoties universitātēm, kuras piedāvā
izglītību angļu valodā biznesa jomā, kā arī prestižo viesnīcu pārvaldīšanas
un tūrisma jomās.
Ir nepieciešams dokuments, kas
apliecina angļu valodas zināšanu
līmeni, vai arī valodas zināšanas
tiek novērtētas pārrunu laikā.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

- Bakalaura grādu var iegūt 3-3,5 gadu laikā, maģistra grādu papildus 1-1,5
gadu laikā.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- Glion Institute of Higher Education
- Les Roches Global Hospitality Education
- Business School Lausanne
- Business and Hotel Management School
- ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Šveicē
Studijas Šveicē – augstākā izglītība unikālām personībām!
Apmācības Šveicē lieliski derēs cilvēkiem, kuri vēlas iegūt ekskluzīvu izglītību prestižā universitātē. Šveices
augstākās izglītības iestādes tiek vērtētas kā vienas no labākajām un prestižākajām mācību iestādēm pasaulē.
Kalnu maģiskais skaistums, Šveices elegance, interesantā kultūra, daudzveidīga nacionālā virtuve, četras valsts
valodas un pasaulē garšīgākā šokolāde – Šveice piedāvā studentiem no visas pasaules daudz vairāk kā tikai
izglītību! Katru gadu vairāk nekā 50 tūkstoši jauno cilvēku no visas pasaules izvēlas Šveici par vietu, kur iegūt
izglītību un spert soli pretim panākumiem.
Šveices izglītība ir slavena visā pasaulē pateicoties inovatīviem pētījumiem, straujai augošajai infrastruktūrai un
ekskluzīvām, augstas kvalitātes izglītības programmām biotehnoloģiju, ģenētikas, medikamentu, finanšu, viesnīcu
pārvaldīšanas, administrēšanas, tūrisma un citās jomās. Studentus piesaista augstā Šveices izglītības kvalitāte,
nemitīga attīstība, augstu vērtējot ekskluzivitāti un inovācijas. Šveices universitātes ir iekļautas pasaules labāko
universitāšu TOP 200. Šīs valsts teicamā ekonomika ļauj veikt ievērojamus ieguldījumus universitāšu
infrastruktūrā, kā arī dažādās inovācijās un pētījumos.
Fakts, ka Šveicē vienlaicīgi runā 4 valodās (franču, vācu, itāļu un rertoromāņu), piedāvā studentiem iespēju
izvēlēties mācības sev vēlamajā valodā un uzlabot savas zināšanas citās svešvalodās.
Starptautiskie studenti arī paši novērtē Šveici dažādos reitingos kā brīnišķīgu valsti, kurā ir iespējams iegūt izglītību
un zināšanas, kas sniedz darba tirgum nepieciešamās iemaņas. Studenti teicami novērtē arī Šveices izglītības
kvalitāti, mūsdienīgās mācību telpas un iespējas piedalīties dažādos pētījumos mācību laikā.
Pievienojieties slaveniem biznesmeņiem, politiķiem un citiem slaveniem cilvēkiem, kuri ieguvuši prestižu izglītību
Šveicē!

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Lielbritānijā
- Izglītības sistēma ieņem 2. vietu pasaulē pēc kvalitātes rādītājiem.
- Šajā valstī atrodas dažas no labākajām universitātēm, tādām kā
Kembridžas Universitāte (University of Cambridge) un Oksfordas
Universitāte (University of Oxford).
- Izcila augstākās izglītības sistēma, kura saglabā britu izglītības labākās
tradīcijas.
- Bakalaura grādu var iegūt 3-4 gados, maģistra grādam papildus
nepieciešami 1-2 gadi.

Ir nepieciešams dokuments, kurš
apstiprina angļu valodas zināšanu
līmeni (tas var būt IELTS
eksāmena sertifikāts, valsts
eksāmena atzīme, skolas gada
atzīme angļu valodā).
Dokumentu iesniegšanas termiņi:
1.etaps-15.janvāris,
2.etaps- 30.jūnijs.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- University of Cambridge
- University of Oxford
- King's College London
- London School of Economics and Polictal Science
- University College London
- University of Manchester
- University of Edinburgh
- University of Warwick
- City University, London
- Newcastle University
- Hult International Business School London
- Istituto Marangoni London
- Coventry University
- University of Leicester
- Regent's University London
- University of Arts London

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Lielbritānijā
Studijas Lielbritānijā ir iespēja izplānot savus vislabākos mācību gadus atbilstoši savām vēlmēm, mērķiem un
nākotnes iecerēm!
Lielbritānijas augstākās izglītības iestādes ir pazīstamas visā pasaulē, pateicoties savām izglītības tradīcijām,
augsto mācību līmeni un ieguldījumu starptautisko pētījumu jomā. Pētījumi, kuri tiek veikti Lielbritānijas
universitātēs, sastāda 50% no starptautisko pētījumu apjoma un 14% no visiem pasaulē svarīgākajiem
pētījumiem. Tāpēc nav jābrīnās, ka šī valsts popularitātes ziņā ir viena no līderēm ārvalstu studentu vidū. Studenti
no visas pasaules brauc uz Lielbritāniju, lai iegūtu iespēju mācīties no atzītiem zinātniekiem un ekspertiem un
piedalītos dažādos pētījumos un projektos.
Mācības Lielbritānijā sniedz plašas izvēles iespējas,
elastīgas programmas un iespēju kombinēt
akadēmiskās studijas ar praksi. Pasniegšanas stils un
pielietotā metodika ļauj studentiem atklāt un attīstīt
savas labākās īpašības, veicināt savas radošās spējas
un pārliecību par sevi. Liela uzmanība mācību
procesā tiek veltīta praktiskajām zināšanām un
līdzdalībai reālos projektos, kas ļauj studentiem iegūt
neaizvietojamas iemaņas, kas nepieciešamas
veiksmīgas karjeras veidošanai pēc studiju beigām.
Lielbritānija ir pazīstama ar savu daudzkultūru
sabiedrību, plašo reliģiju un kultūru kopumu, taču
vienlaikus šī valsts izceļas uz citu valstu fona un spēj
ieinteresēt cilvēkus ar savām gadsimtus ilgajām,
aizsargājamajām tradīcijām un kultūras īpatnībām.
Studentiem šī ir ārkārtīgi interesanta valsts, kura
piedāvā daudz dažādu iespēju studentiem no visas
pasaules.
Izglītība Apvienotajā Karalistē derēs tiem, kuri vēlas
elastīgu studiju grafiku, kuru var pielāgot savam
dzīves stilam, vienlaikus iegūstot izglītību, kura ļaus
apgūt nepieciešamās zināšanas un gūt iedvesmu, kas
ir tik ļoti nepieciešama tālākajā karjeras veidošanā.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Kanādā
- Kanādas izglītības sistēma ieņem 5. vietu pasaulē pēc kvalitātes rādītājiem.
- Kanādā atrodas vienas no labākajām pasaules universitātēm.
- Studenti var izvēlēties starp 200 koledžām un universitātēm.
- Studijas Kanādā tiek piedāvātas abās valsts valodās – angļu un franču.
- Bakalaura grādu var iegūt 3-4 gados, maģistra grādam papildus
nepieciešami 1-2 gadi.

Ir nepieciešama mācību atļauja
(studenta vīza) un angļu valodas
zināšanas apstiprinošs
dokuments.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- McGill University
- University of Toronto
- University of British Columbia
- Simon Fraser University
- University of Windsor

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Kanādā
Mācības Kanādā ļaus jums radīt pašiem savu veiksmes stāstu!
Kanāda piedāvā plašu studiju programmu klāstu, dinamisku vidi, kā arī teorijas un prakses apvienojumu, kas padara
studijas Kanādā saistošas starptautiskā līmenī. Turklāt, studentus no visas pasaules piesaista iespēja ne vien studēt
Kanādā, bet arī dzīvot tur, jo studentiem, kuri izglītību ieguvuši Kanādā, ir iespēja pieteikties uzturēšanas atļaujai
šajā brīnišķīgajā valstī.
Kanādas universitātes un koledžas atbilst visaugstākajiem pasaules standartiem. Šajā valstī iegūta augstākā izglītība
ir atzīta visā pasaulē. Liela daļa universitāšu ietilpst pasaules labāko universitāšu Top 100, bet to izsniegtie diplomi
tiek augstu novērtēti un atzīti starptautiskā līmenī.
Kanādu ir izdevīgi izvēlēties kā studiju vietu arī praktisku apsvērumu dēļ. Vairāk nekā 90% Kanādas universitāšu
absolventu atrod darbu specialitātē 6 mēnešu laikā pēc studiju pabeigšanas. Tas norāda uz to, ka Kanādas
augstākās izglītības iestādēs studenti saņem ne vien sausu teoriju, bet arī tiek praktiski sagatavoti cīņai darba tirgū.
Ārzemju studentiem tiek piedāvāta prakse Kanādā, kuras laikā viņi var mācīties pie profesionāļiem un iegūt darba
pieredzi.
Studijas Kanādā izdevīgi izvēlēties ne vien augstā zinātnes līmeņa dēļ, bet arī tāpēc, lai iepazītu šo valsti. Kanāda ir
zeme ar modernām lielpilsētām un apbrīnojami skaistu dabu, tā atrodas starp trim okeāniem un lepojas ar savu
iedzīvotāju kultūru, reliģiju un tautību dažādību. Tāpēc jebkurš students šajā valstī var atrast sev ko piemērotu.
Kanāda ir valsts, kurā katrai personībai ir iespēja parādīt un attīstīt savu unikalitāti, savas stiprās puses, kā arī meklēt
savu ceļu uz panākumiem.
Vienu varam teikt pilnīgi droši – studijas Kanādā būs dzīves posms, kuru jūs turēsiet siltā atmiņā visu mūžu. Šis laiks
palīdzēs jums attīstīt savu unikalitāti un paplašināt savu redzesloku. Pievienojieties 200 tūkstošiem ārvalstu
studentu no visas pasaules, kuri katru gadu ierodas Kanādā studēt un uzsākt paši savu veiksmes stāstu.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Spānijā
- Izglītības sistēma ieņem 11. vietu pasaulē pēc kvalitātes rādītājiem.
- Iespēja izvēlēties vienu no 74 augstākās izglītības iestādēm.
- Studijas valsts universitātēs visbiežāk notiek spāņu valodā. Spānija ir
slavena ar daudzām privātām pasaules līmeņa mācību iestādēm biznesa
jomā, kur studijas notiek angļu valodā.
egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- Les Roches Global Hospitality Education Marbella
- Catholic University of Murcia
Ir nepieciešams dokuments, kas
apliecina apmācību valodas
zināšanu līmeni, vai arī valodas
zināšanas tiek novērtētas pārrunu
laikā.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

- Esade Business & Law School
Neierobežotas iespējas, kvalitatīva augstākā izglītība, darba prakse un
neaizmirstams studiju laiks!
Katru gadu iegūt augstāko izglītību Spānijā izvēlas tūkstošiem studentu no
dažādām pasaules valstīm. Šī izglītība maina jebkura jauna cilvēka dzīvi,
bagātina viņu un dod iespēju sevi pilnveidot. Spānija dos jums iespēju
izbaudīt tās bagāto valsts vēsturi un kultūru, kā arī gremdēties šīs
brīnišķīgās valsts temperamentīgajā pasaulē.
Izglītība Spānijā ļaus jums kļūt par profesionāli jūsu izvēlētajā specialitātē.
Starptautisko studentu vidū tā ir piektā populārākā valsts izglītības
iegūšanai.
Spānija ir pratusi izveidot diezgan dinamisku augstākās izglītības sistēmu,
kuru atzīst visā pasaulē. Tās pirmsākumi meklējami mūsu ēras 13.
gadsimtā. Nodarbības ir organizētas tā, lai katrā no tām izdotos pievērsties
kā teorijai, tā arī praksei. Nodarbību laikā jūs varat izvēlēties praksi dažāda
tipa organizācijās un uzņēmumos atbilstoši jūsu interesēm.
Spānija pamatoti lepojas ar savas dabas ārkārtīgo skaistumu, zelta
pludmalēm, ekskluzīvo arhitektūru un interesantu nacionālo kultūru.
Laiks, kurš pavadīts studējot šajā valstī, paiet ātri un interesanti, kā arī ļauj
apceļot visdažādākos šīs valsts reģionus, paplašināt savu redzesloku,
ieraudzīt brīnišķas lietas un paņemt sev līdzi nedaudz spāņu
temperamenta.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Itālijā
- Izglītības sistēma ieņem 13. vietu pasaulē pēc kvalitātes rādītājiem.
- Valsts universitātēs mācības visbiežāk notiek itāļu valodā.
- Itālija ir slavena ar to, ka tās privātās universitātes ir vienas no pasaulē
spēcīgākajām uzņēmējdarbības, modes, modes dizaina un citās radošajās
nozarēs.
- Privātajās universitātēs nodarbības notiek angļu valodā.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
Ir nepieciešams dokuments, kas
apstiprina apmācību valodas
zināšanas.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

- Istituto Marangoni Milan
- Istituto Europeo di Design
- Bocconi University Milan
Modernas un avangardiskas studijas Itālijā – izmeklētām personībām!
Itālijas universitātes ir vienas no vecākajām Eiropā, to vēsture aizsākusies
jau 12. gadsimtā. Tāpēc šīs valsts augstākās izglītības sistēma ir gan
tradīcijām bagāta, gan mūsdienīga. Itālijas universitātes ir spēcīgi
ietekmējušas visas Eiropas augstāko izglītību. Vēsturiska dvesma, kā arī
krāšņa daba piešķir Itālijai burvību un piesaista starptautiskos studentus no
visas pasaules, sniedzot viņiem neatkārtojamu kulturālu pieredzi šajā
brīnišķīgajā valstī.
Gandrīz visas mācību programmas Itālijas universitātēs ir pazīstamas ar
savu inovatīvo pieeju, īpaši dizaina, modes, arhitektūras, praktisko zinātņu
un mākslas jomās. Šo programmu dēļ Itālijas augstākā izglītība ir unikāla
un atpazīstama visā pasaulē.
Itālijas universitātes piedāvā plašu studiju programmu spektru, daudzas
no tām iekļuvušas labāko programmu sarakstā gan Eiropā, gan arī visā
pasaulē. Šeit jūs mācīsieties mūsdienīgās telpās, pie labākajiem
profesoriem, kas jūs iedvesmos un motivēs uzņemt zināšanas. Vienlaikus,
integrēta prakse palīdzēs jums iegūt iemaņas, kas nepieciešamas darba
tirgū.
Mācības Itālijā ļaus izbaudīt starptautisku un dinamisku dzīvesveidu,
maigo vidusjūras klimatu, ieslīgt mūsdienīgā studiju pasaulē un
intriģējošajā itāļu kultūrā.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība
Dienvidāfrikas Republikā (DĀR)
- Šīs valsts augstākās izglītības sistēma ieņem 30. vietu pasaulē.
- Visspēcīgākā augstākās izglītības sistēma Āfrikā.
- Lielākā daļa programmu tiek pasniegtas angļu valodā.
- Mācīties var gan privātajās, gan valsts universitātēs.
- Eksotiska vide ar labvēlīgiem mācību nosacījumiem.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- International Hotel School Cape Town
Ir nepieciešama vīza un
dokuments, kas apstiprina angļu
valodas zināšanas.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

Studijas eksotiskā valstī, kulturālās atšķirības un neaizmirstama pieredze!
Mācības DĀR ir neierasta pieredze, jo šīs valsts izglītības sistēmai ir
izaicinājumu pilna pagātne, dinamiska tagadne un daudzsološa nākotne.
Šobrīd DĀR piedāvā kvalitatīvu izglītību valsts un privātajās universitātēs
jauniešiem no visas pasaules.
DĀR starptautiskos studentus sagaida interesanta kultūru dažādība, ļoti
skaista daba, vietējās tradīcijas un viesmīlība, kā arī savdabīgs un unikāls
Āfrikas kontinenta ritms un gaisotne. Studenti var baudīt visas privilēģijas,
ko sniedz viena no pasaules daudznacionālākajām valstīm: fantastisku
klimatu, mežonīgu dabu, safari parkus un jaunu, iepriekš nezināmu
kultūru iepazīšanu.
Daudzi izvēlas studijas DĀR ne tikai interesantās dzīves pieredzes, bet arī
pašas augstākās izglītības kvalitātes dēļ. Šajā valstī atrodas prestižas
universitātes, kas lepojas ar lielisku starptautisku novērtējumu. Šeit tiek
piedāvāta arī viena no pasaules labākajām maģistrantūras programmām
vadības zinību un viesnīcu vadības jomās. Universitātes pilsētiņas ļauj
izbaudīt visu studiju laiku DĀR, iegūstot lielisku izglītību universitātē,
izbaudot patīkamo klimatu, ainavas, eksotiskās pludmales un
majestātiskos kalnus, kā arī sniedz neierobežotas iespējas izpētīt, meklēt,
izmēģināt un atrast sev piemērotus brīnumus šajā eksotiskajā pasaulē.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Jaunzēlandē
- Jaunzēlandes augstākās izglītības sistēma ieņem 16. vietu pasaulē.
- Šī zeme ir ļoti viesmīlīga pret ārzemniekiem.
- Augstvērtīgas, kvalitatīvas universitātes jebkurā studiju jomā.
- Mācības notiek angļu valodā.
- Profesionālo studiju ilgums svārstās no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem.
- Bakalaura grādu var iegūt 3-4 gados, maģistrantūra ilgs papildus 1-2
gadus.
egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- University of Auckland
Ir nepieciešama vīza un
dokuments, kas apstiprina angļu
valodas zināšanas.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

- Massey University
- Auckland Institute of Technology

Studijas Jaunzēlandē – visaptveroša pieredze!
Jaunzēlandes universitāšu programmas ir piemērotas gan jauniešiem,
kuri tikko pabeiguši vidusskolu un plāno turpināt savu izglītību, gan arī
pieaugušajiem, kuri vēlētos iegūt profesionālās izglītības diplomu un
realizēt savas biznesa idejas. Izglītības sistēma Jaunzēlandē ir ļoti elastīga
– mācības jūs varat uzsākt rudenī, ziemā, pavasarī vai pat vasarā.
Iegūstot augstāko izglītību Jaunzēlandē, jaunieši šajā valstī var palikt vēl 2
gadus un strādāt savā specialitātē. Ja students atrod šādu darbu un
nostrādā 2 gadus, viņš saņem atļauju dzīvot Jaunzēlandē neierobežotu
laiku!
Jaunzēlande piedāvā pasaules līmeņa augstāko izglītību pasakaini skaistā
vidē. Universitātes un koledžas šeit atbilst visstingrākajām prasībām un
apmierinās arī starptautisko studentu prasības. Septiņas Jaunzēlandes
universitātes atrodas 400 labāko pasaules universitāšu sarakstā.
Starptautiskie studenti no visas pasaules izvēlas Jaunzēlandi, lai varētu
padzīvot interesantā valstī un saņemt lielisku augstāko izglītību, kas atbilst
visaugstākajiem standartiem.
Iegrimstiet kosmopolītiskā sabiedrībā, kas ir harmoniska un izceļas ar savu
īpatnējo dzīvesstilu. Elpu aizraujošas ainavas, zelta pludmales un
multikulturāla sabiedrība ļaus jums iegūt nenovērtējamu starptautisku
pieredzi un saņemt kvalitatīvu izglītību.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Singapūrā
- Singapūra pēc augstākās izglītības kvalitātes ieņem 21. vietu pasaulē.
- Singapūrā atrodas dažas no labākajām universitātēm pasaulē.
- Singapūra nodrošina vienu no labākajām apmācību sistēmām Āzijā.
- Viens no skaistākajiem reģioniem, kas piedāvā biznesa, menedžmenta un
informācijas tehnoloģiju studijas.
- Daudz uzmanības tiek veltīts inovācijām un studentu sagatavošanai
augstas konkurences darba tirgum.
- Nodarbības notiek angļu valodā.
egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- National University of Singapore
Ir nepieciešama vīza.
Nepieciešams uzrādīt dokumentu,
kas apliecina angļu valodas
zināšanas.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

- Nanyang Technological University, Singapore
- Yale University in Singapore
Augstākā izglītība Singapūrā ir piemērota uz inovācijām tendentām
personībām, kas domā par savu nākotni!
Singapūra ir visstraujāk augošā valsts pasaulē, kas iegūst popularitāti arī kā
augstākās izglītības galamērķis. Tajā ir starptautiska studentu kopiena no
visas pasaules, kā arī produktīva un pasaulē konkurētspējīga izglītība.
Singapūra ir investējusi milzīgus finanšu līdzekļus augstākās izglītības
attīstībā ar mērķi piesaistīt starptautiskos studentus. Un viņiem tas lieliski
izdodas: izglītību iespējams iegūt dažādās valodās (angļu, malajiešu,
mandarīnu, tamilu) un daudzprofilu izglītības programmās lielākā daļa
uzmanības tiek pievērsta inovatīvu risinājumu apgūšanai un
uzņēmējdarbības prasmju attīstībai.
Studenti mācās būt radoši un aktīvi, tiecas gūt panākumus un labus
rezultātus darba tirgū ļoti augstas konkurences apstākļos. Tas ir
pārsteidzoši, kā Singapūras universitātes sagatavo studentus darba tirgum
tieši tajās specialitātēs, kas būs perspektīvas tuvākajā nākotnē – tas vēlreiz
apliecina, ka izglītība šeit ir soli priekšā!
2013. gadā Singapūra tika atzīta par vienu no labākajām studentu
pilsētām. Tā ir slavena ar savu enerģētiku, zinātnes attīstību, bagātām un
interesantām kultūras tradīcijām. Neaprakstāmi skaistā Āzijas daba un
lieliskās pludmales kļūs par jūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu.
Studijas Singapūrā – iespēja iepazīt ekskluzīvo Āziju!

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Vācijā
- Vācija pēc augstākās izglītības kvalitātes ieņem 3. vietu pasaulē.
- Izglītību var iegūt gan vācu, gan angļu valodā.
- Bieži vien universitātes ar biznesa ievirzi tiek novērtētas kā vienas no
labākajām Eiropā un pasaulē.
- Lieliskas karjeras iespējas: universitātes sadarbojas ar dažādiem
uzņēmumiem un uzņēmējiem.
- 450 augstākās izglītības iestādes, vairāk nekā 17 000 akreditētu studiju
programmu.

Ir nepieciešams uzrādīt
dokumentu, kas apliecina
apmācību valodas zināšanas.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

- Studijas bakalaura grāda iegūšanai aizņem 3-4 gadus, maģistra grāda
iegūšanai – 1-2 gadus.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- Technical University of Munich
- University of Leipzig
- EBS Business School
- IUBH School of Business and Management
- Carl Benz School of Engineering

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Vācijā
Iespēja iegūt augstāko izglītību, kas ir atzīta visā pasaulē!
Visi zina, ka vācu kvalitāte nekad neliek vilties. To pašu var teikt par Vācijas augstākās izglītības sistēmu – tā ir
viena no visaugstāk vērtētajām augstākās izglītības sistēmām pasaulē.
Vācijas piedāvātā izglītības sistēma ir pievilcīga studentiem no visas pasaules, jo tā piedāvā izcilu kvalitāti,
organizētību un augstu akadēmisko līmeni. Vācija piedāvā ērtu apmācību formātu, radot iespēju mainīt studiju
virzienu, ja nepieciešams. Vācijas augstākās izglītības sistēma apvieno simtgadīgas tradīcijas un pašas jaunākās
tehnoloģijas.
Ir vērts atzīmēt, ka tikai dažas valstis pasaulē ir
gatavas atbalstīt tik lielu studiju plūsmu - Vācija
piedāvā vairāk nekā 17 000 akreditētu studiju
programmu. Vācijā pat visprasīgākais students varēs
atrast bakalaura vai maģistrantūras studiju
programmu, kas atbilst viņa interesēm un spējām.
Vācijā var iegūt arī profesionālo izglītību. Vācijas
universitātēs var apgūt eksaktās zinātnes, kuru
programmas vērstas uz praktisko apmācību, un kur
studenti tiek sagatavoti darba tirgum. Katra augstākās
izglītības iestāde sadarbojas ar dažādiem
uzņēmumiem un organizācijām, kas ļauj studentiem
iegūt praktisku pieredzi jau studiju laikā.
Vācija – mūsdienīga un droša valsts, kas pamatoti
lepojas ar savu interesanto viduslaiku vēsturi,
studentiem piedāvājot multikulturālu vidi, atpūtu
pludmalēs, maģisko kalnu skaistumu, studentu
ierastās izklaides un visas pārējās priekšrocības, ko
nodrošina moderna un mūsdienīga valsts.
Izglītība Vācijā ļaus jums kļūt par daļu no Eiropas
jauniešu kopienas, iepazīt interesanto vācu kultūru un
viegli atrast savu vietu darba tirgū.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Francijā
- Francija pēc augstākās izglītības indeksa ieņem 6. vietu pasaulē.
- Ārzemju studentu vidū Francija ir 4. popularākais studiju galamērķis.
- Iespējams izvēlēties starp 3500 iestādēm, kas piedāvā iegūt augstāko
izglītību.
- Studijas valsts universitātēs lielākoties notiek franču valodā.
- Privātās augstskolas studijas piedāvā franču vai angļu valodā.

egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
Ir nepieciešams uzrādīt
dokumentu, kas apliecina franču
valodas zināšanas.
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

- Sciences Po
- Essex Business School
- Paris College of Art
- Istituto Marangoni Paris
- Parsons Paris

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Francijā
Prestiža augstākā izglītība un iespēja apgūt brīnišķīgo franču kultūru!
Francija – lieliska izvēle tiem, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību pasakaini skaistā valstī, mācīties un integrēties
Francijas kultūras vidē un apgūt sev vēlamo specialitāti. Francija ir populārākā valsts ārvalstu studentu vidū, kuri
mācās franču valodu, bet šo valsti izvēlas arī tie, kuri plāno studēt angļu valodā. Studenti brauc uz Franciju ne
tikai no Eiropas, bet arī no tādām valstīm kā ASV vai Kanāda. Viņi visi zina, ka Francija piedāvā prestižu izglītību un
interesantu studentu dzīvi vienā no skaistākajām Eiropas valstīm.
Francijas augstākās izglītības sistēma ir veidojusies
jau pirms aptuveni tūkstoš gadiem, tādējādi nav
pārsteigums, ka šīs valsts augstskolas un koledžas ir
augsti novērtētas visā pasaulē un var nodrošināt
augstāko izglītību, ko raksturo izcila kvalitāte,
unikālas tradīcijas, mūsdienīgums un inovācijas. Nav
svarīgi, kurā pilsētā izvēlēsieties studēt, jo visās
atradīsiet pasaules līmeņa augstākās izglītības
iestādes. Saskaņā ar The Guardian reitingu, Francijas
augstākās izglītības iestādes ir ne tikai saglabājušas
prestižu, bet arī pastāvīgi uzlabo un pilnveido savus
izglītības standartus, lai pēc iespējas vairāk ārvalstu
studentu izvēlētos izglītību iegūt tieši Francijā.
Dzīvei studiju laikā Francijā ir īpašs šarms, tā ļauj iegūt
dzirkstoši pilnasinīgu starpkultūru pieredzi. Pašai
valstij piemīt elegance un franču romantisms.
Mākslas galerijas, muzeju apmeklējumi, izcilā
arhitektūra, kafejnīcas, restorāni un franču dzīves stils
ļaus jums pilnībā izbaudīt Francijā pavadīto studiju
laiku un iemīlēt šo valsti ar visu sirdi un dvēseli.
Nav svarīgi, no kurienes jūs esat un ko vēlaties studēt,
izglītības iegūšana Francijā būs viena no labākajām
dzīves izvēlēm.

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Nīderlandē
- Nīderlande pēc augstākās izglītības ieņem 7. vietu pasaulē.
- Liberāla valsts, ļoti viesmīlīga ārzemniekiem.
- Vairāk nekā 2100 studiju programmu angļu valodā.
- Bakalaura grādu var iegūt 3-4 gados, maģistra grāda iegūšanai papildus
jāmācās 1-2 gadi.
- Daudz uzmanības tiek pievērsts studentu praksei un projektu darbiem.
egoPERFECTUS klienti izvēlas sekojošas universitātes:
- University of Amsterdam
Ir nepieciešams uzrādīt
dokumentu, kas apliecina angļu
valodas zināšanas (var būt valsts
eksāmena gala atzīme vai gada
atzīme priekšmetā „angļu
valoda”).
Dokumentu iesniegšanas termiņi
atkarīgi no universitātes.

- VU University Amsterdam
- Utrecht University
- Erasmus University Rotterdam
- Delft University of Technology
- Maastricht University
- University of Groningen
- Radboud University
- Leiden University
- Tilburg University

Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Nīderlandē
Starptautiska pieredze un neaizmirstami studiju gadi Nīderlandē!
Nīderlande ir viens no populārākajiem studiju galamērķiem, ko izvēlas jaunieši no dažādām pasaules valstīm.
Nevainojama augstākās izglītības kvalitāte, kur uzmanība tiek pievērsta praktisko iemaņu attīstībai un
pilnveidošanai, lai veiksmīgi sagatavotos konkurencei darba tirgū. Nīderlandes studiju programmas tiek atzītas
starptautiskā līmenī.
Nīderlandes universitātes augstu vērtē draudzīgas
attiecības starp pasniedzējiem un studentiem.
Lekcijas un semināri notiek mazās grupās. Katrā
grupā ir 15-30 studentu, tādējādi uzmanība tiek
pievērsta katram studentam. Katrs students var brīvi
izteikties, kā arī piedalīties diskusijās.
Liela uzmanība tiek pievērsta praktisko uzdevumu
izpildei. Tā ir viena no galvenajām studiju Nīderlandē
priekšrocībām. Ikviena studiju programma ir vērsta uz
to, lai studenti iegūtu ne tikai sausas teorētiskas
zināšanas, bet izpildītu arī iespējami daudz praktisku
uzdevumu, tādējādi gatavojoties ienākšanai darba
tirgū. Prakse notiek uzņēmumos un organizācijās, kur
studenti strādā ar reāliem projektiem, tādējādi attīstot
komandas garu. Šāda pieeja ir vēl viena Nīderlandes
izglītības sistēmas priekšrocība. Mācību uzdevumi tiek
veikti nelielās grupās, veicinot sadarbības prasmju
attīstīšanu un darbu komandā.
Arī pati Nīderlande neliks jums vilties: burvīga daba,
eiropeiska elpa un draudzīgi vietējie iedzīvotāji, no
kuriem lielākā daļa runā angļu valodā. Studiju laikā
varēsiet ērti ceļot uz citām Eiropas valstīm, apmeklēt
dažādus mākslas un mūzikas festivālus, malkot kafiju
savā iecienītākajā kafejnīcā un vienkārši priecāties par
Nīderlandes dabas brīnumiem.
Studijas Nīderlandē ir modernas un novatoriskas, tās
ļaus jums iegūt nepieciešamās zināšanas un
profesionālās prasmes, kas palīdzēs veidot veiksmīgu
karjeru nākotnē.
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