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  Durham University

> Russell Group üyesidir.
> Öğrenciler staj yaparken maaş alabilir. (Placement Year)
> Teoloji alanında Birleşik Krallık’ın en iyi 
    4 üniversitesinden biridir.
> Bütün lisans bölümlerinde öğrencilerin çalışma 
   olanağı bulunmaktadır.
> 240 farklı değişim partneri vardır.
> Üniversite içinde etkinlik ve aktivitelerin yapılabileceği      
   özel 18 kolej bulunur.
> Öğrencilerinin %30’u dünyanın dört bir yanından gelen    
   uluslararası öğrencilerden oluşur.
> Durham güvenli ve yemyeşil bir şehirdir.
> UNESCO Dünya mirasıdır.

  University of Glasgow

> Russell Group üyesidir.
> Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine yönelik çeşitli burs    
    imkanları vardır.
> 140 farklı milletten 30.000 öğrenciye 
    ev sahipliği yapmaktadır.
> Ünlü ekonomist Adam Smith ve fizikçi ve
    mühendis Lord Kelvin'in da aralarında bulunduğu      
    219.000 mezunuyla gurur duymaktadır.

İngiltere, Durham  > Dünya Sıralaması: 86

  University of Sheffield

> Russell Group üyesidir.
> Sheffield Üniversitesi, İngiltere'nin önemli ve 
    saygın üniversitelerindendir.
> Master programlarında öğrencilerine 2.500 GBP'a kadar  
    burs imkanı sağlamaktadır.
> İngiltere’nin yaşanması en kolay 10 şehrinden birisidir.
> 28.000 öğrencisi, 350 farklı öğrenci kulübü 
    bulunmaktadır.
> Qs Dünya Üniversite Sıralamasına göre 93. sıradadır.

İngiltere, Sheffield  > Dünya Sıralaması: 117

   İskoçya, Glasgow   > Dünya Sıralaması: 99
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  University of York

> Russell Group üyesidir.
> York, Birleşik Krallık'ın en güvenli öğrenci 
    şehri seçilmiştir.
> Leeds şehrine sadece 20 dakika uzaklıktadır. Bu nedenle     
    mezunlarının iş bulma imkanları oldukça fazladır.
> 18,000 öğrencinin %24’ü uluslararası öğrencilerden          
    oluşur.
> Londra'ya yalnızca 2 saat, Manchester havalimanına ise 
    1 saat 45 dakika uzaklıktadır.
> Kampüs üniversitesidir. 
> Öğrenciler kampüs içinde scooter ile dolaşabilir.

  Cardiff University

> Russell Group üyesidir.
> Cardiff, Birleşik Krallık’ın yaşanması en kolay 
    şehirlerinden biri olarak bilinir.
> Sherlock Holmes ve Dr.Who’nun bazı sahneleri 
    kampüste çekilmiştir.
> Avrupa’nın hayat kalitesi en yüksek 3. şehridir.
> Üniversite şehir merkezine yakın olduğundan öğrenciler    
    kolaylıkla yarı zamanlı işlerde çalışabilmektedir.
> Okurken iş tecrübesi kazanmaya çok önem veren bir okul    
    olduğu için çoğu bölümde öğrenciler için işe yerleştirme    
    (work placement) imkanı bulunmaktadır.

  Newcastle University

> Russell Group üyesidir.
> Newcastle Üniversitesi, kuzeydoğu İngiltere'de 
    Newcastle'da yer alan araştırma odaklı bir üniversitedir.
> Öğrencilerine 5.000 GBP'a kadar burs imkanı 
    sağlamaktadır.
> Newcastle’da yer alan kampüsü 50 hektar arazi 
    üzerine kurulmuştur.
> Malezya, Singapur ve Londra'da uluslararası kampüsleri    
    bulunmaktadır.
> Dünyanın en iyi 150 üniversitesi arasında yer almaktadır.

İngiltere, Newcastle  > Dünya Sıralaması: 201-250

İngiltere, York  > Dünya Sıralaması: 133

   Galler, Cardiff   > Dünya Sıralaması: 198
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  University of Aberdeen

> 1495'te Aberdeen şehrinde kurulmuş olan üniversite,      
    bugün Birleşik Krallık'ın en köklü araştırma üniversiteleri    
    arasında yer almaktadır. 
> Üniversite yeni yapılmış modern laboratuvarları, 
    bilgisayar olanakları ve son teknolojiyle donanmış         
    kütüphanesiyle merkez kampüsüne sahiptir. 
> 120 farklı ülkeden uluslararası öğrenci bulunur.
> 2019 da yılın İskoç üniversitesi seçilmiştir.
> Tarihinde 5 kez Nobel ödülü almıştır.
> Çok zengin bir kütüphaneye ev sahipliği yapmaktadır.
> Spor ve yüzme alanlarında son derece modern 
    tesislere sahiptir.

  Henley Business School(University of Reading)

> 1945'te kapılarını açmış olan okul Birleşik Krallık’ın 
    en eski işletme okulları arasındadır.
> AMBA, EQUIS ve AACSB akreditasyonlarının 
    hepsine sahiptir.
> Reading şehri Birleşik Krallık’ın IT merkezi olarak
    bilinmektedir.
> Üniversite Bloomberg tarafından desteklenmektedir.
> Resmi kabul mektupları gelen öğrencilerine 
   2.000-8.000 GBP arasında burs sağlama imkanı vardır.
> University of Reading'in 4.000 GBP’lik bursu Henley        
    Business School’u da kapsamaktadır.
> Öğrencilerinin akademik başarılarına göre merit burs         
    kazanma imkanı da vardır.

  University of Surrey

> The Complete University Guide sıralamasına göre 
    İngiltere'nin turizm alanında en iyi 2., hemşirelik 
    alanında da en iyi 5. üniversitesidir.
> 6.200’ü farklı milletlerden gelen öğrenciler olmak üzere      
   16.000 öğrencisi bulunmaktadır.
> HP, IBM, Loreal, Microsoft, Nissan, Sony gibi 2.300'den     
    fazla şirketle işbirliği yapmaktadır.
> Öğrencilerine Master programlarında 2.500 GBP burs       
    imkanı sağlamaktadır.

İngiltere, Guildford,   > Dünya Sıralaması: 251-300

İskoçya, Aberdeen  > Dünya Sıralaması: 168

   İngiltere, Reading   > Dünya Sıralaması: 201-250
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  University of Essex

> Essex Üniversitesi, İngiltere'nin Colchester kasabasının      
    Wivenhoe parkında kurulu bir İngiliz üniversitesidir.
> Essex Business School dünyanın en iyi işletme okullarının   
    arasında yer almaktadır.
> Birleşik Krallık’ın en iyi Siyaset Bilimi Bölümü seçilmiştir.
> 130 farklı milletten 16.000 öğrenciye ev sahipliği                 
    yapmaktadır.
> Colchester, Southend  ve Londra'ya 1 saat uzaklıkta      
    Loughton kampüsleri bulunmaktadır.
> Öğrencilerine Master başvurularında 4.000 GBP başarı        
    bursu, lisans başvurularında IB başarı bursu (ilk yıl 
    2.000 GBP), Avrupa Birliği dışı lisans ve yüksek lisans         
    öğrencilerine 3.000 GBP indirim imkanı sağlamaktadır.

  Anglia Ruskin University

> Öğrencilerine 1.000 GBP-2.000 GBP arası değişen 
    başarı bursu, 4.000 GBP GBP’ye varan üstün başarı       
    bursu, 1.2000 GBP’ye varan spor bursu imkanları 
    sunmakta; 18 Haziran’a kadar kayıt yaptıranlara 
    1.000 GBP, 3 Eylül’e kadar kayıt yaptıranlara da 400 GBP  
     indirim imkanı tanımaktadır.
> Her yıl Alexander McQueen, BBC, Sony, Cambridge
    Film Festivali gibi büyük kurumların katıldığı kariyer fuarı    
    düzenlenmektedir.
> Girişimcilik konusuna ekstra önem verilmektedir.
> Her yeni öğrenciye üniversiteye adaptasyon döneminde    
    mentor verilmektedir.

İngiltere, Colchester  > Dünya Sıralaması: 251-300

  Stirling University

> Kaliteli bir üniversiteyi ekonomik ve doğal güzelliklerle     
    dolu bir şehirde okumak isteyen her öğrenci
    Stirling Üniversitesi’ni gönül rahatlığıyla tercih edebilir.
> Lisans programlarında her öğrenciye 2.000 GBP 
    imkanı sağlamaktadır. 
> Master programlarında da öğrencilerine 4.000 GBP’a       
    kadar başarı bursu imkanı vermektedir.
> Taksitli ödeme imkanı bulunmaktadır.
> Dünyaca ünlü Aithrey Kalesi şu anda derslik olarak        
    kullanılmaktadır.
> İskoçya’da yemyeşil bir doğa içinde yer alan okulun       
    kampüsünde büyük bir göl bulunmaktadır. 

İskoçya, Stirling  > Dünya Sıralaması: 351-400

   İngiltere, Cambridge   > Dünya Sıralaması: 301-350
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  Goldsmiths, University of London

> 1981’de kurulmuştur. Londra'nın merkezinde 
    yer almaktadır. 
> Öğrencilerine 2.000-5.000 GBP arasında burs
    imkanı sağlar.
> Birleşik Krallık’ın en iyi 25, dünyanın en enternasyonel
    60 üniversitesinden biri olarak sıralanmaktadır.
> Sanat bölümleri ile ön plana çıkmaktadır.
> Tarihi doku ile modern mimarinin iç içe geçtiği bir             
    kampüse sahiptir.
> Yalnızca sosyal bilimler bölümleri bulunmaktadır.
    Temel Bilimler ve Mühendislik gibi bölümleri yoktur.
> Yeşil alanları, sanat galerileri, canlı müzikleri ile kampüs       
    hayatını doyasıya yaşamak isteyen öğrencilerin tercihidir.

 Brunel University

> Londra’nın batısında Uxbridge kentinde bulunan Brunel   
   University London, Birleşik Krallık’ın ileri gelen 
   üniversitelerinden biri.
> İngiltere’nin en köklü üniversiteleri arasında olup  tarihi    
   1798 yıllarına dayanmaktadır.
> 150 farklı milletten öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.
> Batı Londra’da kampüsü bulunan tek üniversitedir.
> Londra merkeze metro ile 40 dakika uzaklıktadır.

İngiltere, Londra  > Dünya Sıralaması: 351-400

   İngiltere, Londra   > Dünya Sıralaması: 351-400

  University of Hull

> Birleşik Krallık’ın en iyi üniversiteler sıralamasında 
    64. sırada yer almaktadır. 
> Master programlarının fiyatı 7.800 GBP - 9.000 GBP    
    arasında değişmektedir.
> Öğrencilerine lisans programlarında temel bilimlerde        
   1.500 GBP’a varan, sanat bölümlerinde ise 1.000 GBP’e   
    varan burs imkanı sağlamaktadır.
> Mühendislik fakültesi Birleşik Krallık’ın lisans düzeyinde    
    en iyi 10 mühendislik fakültesinden birisidir. 
> Hull, Londra ve Manchester’ e göre çok daha ekonomik   
    ve yaşaması kolay bir şehirdir.

  > Dünya Sıralaması: 501-600 İngiltere, Hull
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  Aston University

> 3,0 - 3,5 arası not ortalaması olan öğrencilere 2.000 GBP  
    başarı bursu, 3,5 ve üzeri not ortalaması olan öğrencilere      
   5.000 GBP burs imkanı sağlamaktadır.
> 140'tan fazla partner şirketleri bulunur. Bu nedenle 
    iş odaklı bir üniversite olarak görülebilir.
> Birmingham endüstriyel bir şehir olduğundan özellikle      
    mühendislik alanında, öğrenciler mezun olur olmaz   
    zorlanmadan iş bulabilmektedir.
> Modern bir kampüse sahiptir. Kampüste spor salonu,   
    yüzme havuzu gibi sosyal imkanlar bulunmaktadır.

 Oxford Brookes University

> Üniversite tarihi Oxford şehrinde yer alır.
> 15 Mayıs’a kadar kabul alan öğrencilere 2.000 GBP burs     
    imkanı sağlamaktadır.
> QS Young University Rankings'e giren tek UK
    Üniversitesidir.
> İşe yerleştirmeye çok önem verilmektedir. Çok iyi bir      
    kariyer servisine sahiptir.
> Oxford, Birleşik Krallık’ın en güvenli 10 şehrinden biri         
    olarak gösterilmektedir.
> Oxford, UK’da Silikon vadisi olarak görüldüğü için       
    özellikle Mühendislik, IT ve Bilgisayar Bilimleri
    alanlarında tanınmakta ve tercih edilmektedir.

İngiltere, Birmingham  > Dünya Sıralaması: 501-600

  University of Brighton

> Öğrencilerin %94.4’ü mezuniyetlerinden sonraki 
    6 ay içinde kolaylıkla iş bulabilmektedir.
> Tasarım ve moda alanlarında Dünya'nın en iyi 20 okulu       
    arasında gösterilmektedir.
> Londra'ya trenle 45 dakika uzaklıktaki turizm cenneti        
    Brighton kentinde yer alır.
> Brighton Üniversitesi yakın zamanda mühendislik 
    fakültesine 14 milyon GBP yatırım yapmıştır.

İngiltere, Brighton  > Dünya Sıralaması: 601-800

   İngiltere, Oxford   > Dünya Sıralaması: 600-800
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  University of Westminster

> Üniversite, 1838 yılında bir politeknik enstitüsü olarak    
    kurulmuş olup 1992 yılında günümüz adını almıştır.
> Ana kampüsü Westminster'da Regent Caddesi'nde 
   yer almaktadır.
> Üniversite 3.000 şirketle işbirliği yapmaktadır.
> Londra'nın kalbinde yer almaktadır.
>165 farklı milletten 22.000 öğrenciye ev sahipliği 
    yapmaktadır.
> Popüler Bölümleri ise; Mühendislik, Animasyon, İşletme     
    Yönetim, Mimarlık, Psikoloji

 University of Lincoln

> Lincoln Üniversitesi, İngiltere, Lincoln'de bulunan bir    
    devlet araştırma üniversitesidir.
> The Times ve The Sunday Times Good University Guide    
    2021'e göre yılın en modern üniversitesi seçilmiştir. 
> Üniversite Siemens, The Guardian, 
    Santander Üniversiteleri ve Lincolnshire şirketleri ile       
    işbirliği yapmaktadır.
> İngiltere’nin en tarihi şehirlerinden birinin 
    merkezinde yer almaktadır.
> TEF (Teaching Excellence Framework) Gold 
    sertifikasına sahiptir.

  Manchester Metropolitan University

> Manchester Metropolitan Üniversitesi Kuzey-Batı 
    İngiltere'de bulunan bir yükseköğretim kurumudur. 
> Mimarlık Bölümü, University College London'dan sonra    
    2. sırada yer almaktadır.
> 140 farklı milletten 35.000'den fazla öğrenciye 
    ev sahipliği yapmaktadır.
> İngiltere'nin en yeşil üniversite kampüslerinden birisidir.
> Ecocampus sertifikası alan ilk kampüstür.
> Dünya standartlarında yüzme merkezine sahiptir.
> Kütüphanesinde sayısız dijital ve basım kaynakları
    bulunmaktadır.
> Öğrencilerine 8.000 GBP'a kadar burs imkanı 
    sağlamaktadır.

İngiltere, Manchester  > Dünya Sıralaması: 801-1000

İngiltere, Londra  > Dünya Sıralaması: 601-800

  İngiltere, Lincoln   > Dünya Sıralaması: 601-800
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> 15 Mayıs’a kadar kayıt yaptıran öğrencilere 3.000 GBP       
    burs imkanı sağlamaktadır.
> Birleşik Krallık’ın en iyi ilk 20 üniversitesi içinde
    yer almaktadır. 
> Üniversite şehrin merkezinde yer almaktadır.
>  Londra'ya 1 saat, deniz kenarına 20 dakika, gemi ile      
    Fransa'ya 1,5 saat uzaklıktadır.
> Canterbury şehri sit alanıdır.
> Canterbury şehri küçük bir şehir olmasına rağmen 
    3 tane üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır.
> 120’den fazla farklı bölüm alternatifi sunan büyük 
    bir üniversitedir.

   İngiltere, Canterbury   > Dünya Sıralaması: 1001+

  Edinburgh Napier University

> Edinburgh Napier Üniversitesi, Haziran 1992 yılında     
   üniversite statüsünü kazanmış ve şu anda 6.300'ü 
   uluslararası olan, 18.000 öğrenciye 
   ev sahipliği yapmaktadır. 
> Mezunların %96'sı ilk 6 ay içerisinde kolaylıkla 
   iş bulabilmektedir.
> Craiglockhart, Merchiston ve Sighthill olmak üzere
   3 farklı kampüsü bulunmaktadır.
> İngiltere’nin en iyi Film Prodüksiyon ve 
   Fotoğrafçılık üniversitesidir.
> Times/Sunday Times Good Üniversite sıralamasına göre    
   İskoçya'nın en modern üniversitesi seçilmiştir.

İskoçya, Edinburgh  > Dünya Sıralaması: 801-1000

 University of Wolverhampton

> Wolverhampton Üniversitesi %10’u uluslararası olmak   
   üzere toplam 23,000 öğrencisi ile modern ve 
   yenilikçi bir üniversitedir. 
> Mezunların %96'sı kolaylıkla iş bulabilmektedir.
> Düşük yaşam maliyetiyle öğrencilerin dikkatini 
   çekmektedir.
> City, Walsall ve Telford olmak üzere 3 farklı kampüsünde     
   140 farklı milletten 21.000 öğrenciye 
   ev sahipliği yapmaktadır.
> 250 farklı lisans ve 120 farklı yüksek lisans programı          
   seçenekleri bulunmaktadır.

   İngiltere, Wolverhampton     > Dünya Sıralaması: 801-1000

 Canterbury Christ Church University 
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  MPW

> 1973 yılında 3 Cambridge Üniversitesi mezunu 
    tarafından kurulan MPW, İngiltere’nin en ünlü ve 
    saygın bağımsız okullarından birisidir. 
> Londra,Birmingham,Cambridge'da 3 farklı lokasyonda      
    hizmet vermektedir.
> Öğrenci populasyonu %70’i Birleşik Krallık, %30’u da     
    dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerden oluşur.
> Birleşik Krallık Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre      
    öğrenci başarısı en yüksek olan kurum olarak
    belirtilmiştir.
> Öğrencilerinin %10'u Oxbridge, %25i Russell Group          
    üniversitelerine yerleşmektedir.

İngiltere, Londra

  University of Bradford

> Bradford Üniversitesi West Yorkshire, Birleşik Krallık'ta      
    kurulu bir yükseköğretim kurumudur.
> 1966 yılında teknik okulun dönüşümüyle kurulan 
    üniversitenin, 3 kampüsü bulunmaktadır. 
> Öğrencilerine, akademik başarılarına göre değişen     
    2.500-3.000-3.500 GBP başarı bursu imkanı sunmaktadır.
> 8.500 öğrencisinin 1.400’ü Birleşik Krallık’a dışarıdan     
    gelen öğrencilerden oluşmaktadır.
> Kimya Mühendisliği, Adli Bilim, İş Terapisi, Arkeoloji ve   
    Medikal Teknoloji,Optometri ve Fizyoterapi alanlarında        
    ön plana çıkmaktadır.

İngiltere, Bradford  > Dünya Sıralaması: 801-1000

  Southampton Solent University

> Solent Üniversitesi, Birleşik Krallık'ın Southampton   
    şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 
> 16,000 öğrenciye hizmet veren bu okul, Sothampton’da     
    kurulan ikinci üniversite olmuştur.
> Yaklaşık 10,500 öğrencisi vardır. Ana kampüsü, şehir        
    merkezine ve Southampton denizcilik merkezine yakın        
    East Park Terrace'ta yer almaktadır.
> Mezunlarının %94'ü zorlanmadan iş bulabilmektedir.
> Öğrencilerinin %18’ini Birleşik Krallık dışından gelen      
    öğrenciler oluşturmaktadır.

   İngiltere, Southampton
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  University for the Creative Arts

> Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi, İngiltere'nin güneyinde    
    uzman bir sanat ve tasarım üniversitesidir.
> Mezunların %96,9’u mezuniyetlerinden sonraki 
    6 ay içerisinde kolaylıkla iş bulabilmektedir.
> Üniversite Londra merkeze yarım saat uzaklıktadır.
> Çok renkli ve neşeli bir öğrenci birliğine sahiptir.
> Dünyaca tanınmış moda tasarımcıları, TV sunucuları ve       
    Turner-Prize adayları, yaratıcı doğal yeteneklerini 
    University for the Creative Arts ile zenginleştirmiş        
    sadece bazı mezunlardır. 
> Kate Middleton'un gelinliği bu üniversite bünyesinde       
    bulunan Royal School of Needlework
    tarafından işlenmiştir.

 University of Abertay 

> Abertay Üniversitesi, İskoçya'nın Dundee şehrinde     
    bulunan iki devlet üniversitesinden biridir.
> Öğrencilerine Lisans ve Yüksek Lisansta her yıl için 
    3.000 GBP’a varan burs imkanı sağlamaktadır.
> Computer Games ve Video Games alanlarında yıllardır     
    Avrupa’nın en iyi üniversitesidir.
> Mezunlarının çalışabileceği çok sayıda çok uluslu şirket      
    üniversitenin bulunduğu Dundee şehrinde yer alır.
> Programları, bilgisayar oyunu teknolojisi ve adli tıptan            
    gıda üretim tasarımı ve spor sağlık ve egzersize kadar      
    çok çeşitli konu alanlarını kapsar.

İngiltere, Surrey

  Regents University London

> Öğrencilerine Master programlarında %10'a kadar 
    burs imkanı sağlamaktadır.
> “Her öğrenci özeldir ve o şekilde bir deneyim yaşar”        
    anlayışını benimsenmiştir.
> Öğrencilerine networking imkanı sunmaktadır.
> Londra'nın tam kalbinde, Regent's Parkının içindeki   
    konumu ile herkesi mest etmektedir.
> Londra merkezinde yer aldığı için hemen hemen her yere  
    kampüsten yürüyerek ulaşabilmek mümkündür.
> 140’dan fazla farklı milletten öğrencisi ile dünyanın      
    uluslararası üniversitesinden biri konumundadır.
> Dersler, öğrencileri profesyonel hayata hazırlamaya         
    yönelik olarak tasarlanmıştır.

İngiltere, Londra

   İskoçya, Dundee
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  St.Mary's University Twickenham

> St Mary's Üniversitesi, Twickenham, Güney Batı   
    Londra'daki Twickenham'daki Strawberry Hill'de 
    bir devlet üniversitesidir. 
> Spor alanında Londra’nın en iyi üniversitesidir.
> Londra güneybatısında güvenli ve zengin bir 
    bölgede yer almaktadır.
> 5500 öğrencinin öğrenim gördüğü  bir kampüs 
    üniversitesidir.
> Öğrencilerine Master programlarında 1.500-3.000 GBP    
    arasında burs imkanı sağlamaktadır.
> London Waterloo Tren İstasyonu’na 35 dakika, London    
    Heathrow Havalimanı’na 30 dakika uzaklıktadır.
> 50 farklı öğrenci kulübü bulunmaktadır.

 Birmingham City University

> 1843 yılında kurulan, 1992 yılında üniversite statüsünü   
    kazanmış olan okulun köklü bir tarihe sahiptir.
> İngiltere'nin en büyük ikinci şehri Birmingham'da 
    yer almaktadır.
> Kampüs 340 milyon GBP'nin üzerinde yatırım almıştır.
> Mezunlarının %97si 6 ay içerisinde kolaylıkla iş bulabilir.
> Kampüste radyo-TV yayın tesisi, biyokimya 
    laboratuvarları, yapay model ameliyathanesi olmak           
    üzere çok sayıda modern eğitim tesisleri bulunmaktadır.
> Master programlarında öğrencilerine Master 
    programlarında 2.000 GBP'ye kadar 
    burs imkanı sağlamaktadır.

İngiltere, Londra

  Sunderland University

> Sunderland Üniversitesi, İngiltere'nin kuzey doğusunda     
    Sunderland'da bulunan bir devlet araştırma 
    üniversitesidir. 1992 yılında üniversite statüsü kazandı.
> Öğrencilerine konaklama bursu ve 1.000 GBP erken    
    kayıt indirimi imkanları sunmaktadır.
> Sunderland ve Londra'da olmak üzere 2 farklı 
    kampüsü bulunmaktadır.
> Öğrencilerin Nisan ve Mayıs aylarında programlara    
    başlayabilme imkanı vardır.
> Sunderland Üniversitesi eczacılık, mühendislik, spor ve   
    egzersiz bilimleri, eğitim ve sosyal hizmet gibi birçok       
    araştırma alanında dünya lideridir.

İngiltere, Sunderland

   İngiltere, Birmingham
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  Leeds Arts University

> 1846'da kurulmuş tam bir sanat üniversitesidir.
> Tasarım ve öğrenci memnuniyeti alanlarında 
    Birleşik Krallık’ın en iyi 5 üniversitesilerinden birisidir.
> Londra ve Edinburg’ tam ortasında yer alması nedeniyle      
    öğrenciler bu iki büyük şehre de kolaylıkla 
    gidip gelebilmektedir.
> Kuzey İngiltere'nin tek sanat üniversitesidir.
> 2020 Student Choice Awards'ta ‘’Student Support’’    
    konusunda Birleşik Krallık’ın en iyi üniversitesi seçilmiştir. 
> Lisans bölümlerini tercih eden 7 şanslı öğrenciye 
    2.000 GBP, Yüksek Lisans bölümlerini tercih eden 
    5 şanslı öğrenciye 3.000 GBP imkanı sağlanmaktadır.

 Northampton University

> 1924'te teknik kolej olarak kurulup 2005'de üniversite      
    ünvanını almıştır.
> Mezuniyet sonrası iş bulmaya odaklı bir eğitim 
    sistemi yürütülmektedir.
> Logistics and Supply Chain Management Bölümleri
    ön plana çıkmaktadır.
> Eğitim alırken part time iş bulmak için öğrenci 
    desteklenmektedir. Bütün lisans programlarında 
    öğrencilerine 1 yıllık iş yerleştirme şansı verilmektedir.
> 2 yıllık (11 ayı işe yerleştirme) master 
     programları büyük ilgi görmektedir.
> Birleşik Krallık dışından gelen öğrencilere %30’a varan    
    yabancı öğrenci bursu imkanı sağlamaktadır.

İngiltere, Leeds

   İngiltere, Northampton

  Limerick Institute of Technology

> 1852’de kurulmuş, 7.000 öğrencisi bulunan köklü 
   bir üniversitedir.
> İrlanda'nın Limerick kentinde bulunan bir yüksek 
   öğretim  kurumudur. 
> Teknolojik Yüksek Öğretim Derneği'nin 
   14 üye kurumundan biridir.
> Öğrenciler 1.000 €’ya kadar başarı bursu alabilmektedir.
> Clare Street, Clonmel Digital, Ennis, Moylish ve Thurles      
   kampüsleri olmak üzere 5 farklı kampüsü bulunmaktadır.
> Enstitünün Limerick'te ve County Tipperary'de Thurles     
   ve Clonmel'de kampüsleri ve County Clare, Ennis'te          
   bölgesel bir öğrenme merkezi vardır.

İrlanda, Limerick
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