Studera en termin eller ett år i USA!
Certificate in Business
- med fokus på försäljning!
Certificate in Business & Sales är ett unikt universitetsprogram utvecklat i samarbete med Husson
University. Det passar den som vill läsa en kortare period i USA och som vill ha en högklassig akademisk
utbildning. Efter ett års studier berättigar examen till ett års praktik i USA som ger meriterande
arbetsliverfarenhet.

Om Husson Univeristy
Husson University är ett privat universitet med 3200
studenter. Huvudcampus ligger i staden Bangor
i Maine i nordöstra USA. Bangor har ca 35.000
innevånare och ligger fantastiskt vackert omgivet av
berg och skogar och alldeles nära havet och endast
tre timmar från storstäder som Boston och Quebec
i Kanada. Området har erkänt hög livskvalitet och
en av landets lägsta kriminalitetsnivåer. Förutom
Bangor Symphony Orchestra finns konstgallerier,
entreprenörscentrum, centrum för rehabforskning
och olika regionala organisationer. Universitet har
stort aktivitetsutbud med moderna resurser för både
elitidrott och rekreation. Det finns över 50 klubbar och
organisationer att engagera sig i. Husson University
är rankat top 10 nationellt för antal och kvalité på sina
praktikplatser.
•

Varför Husson och Bluechip?
• En konkurrenskraftigt examen/certificate in
Business & Sales efter bara en termin eller
ett års studier.
• Förbättrade kunskaper i engelska.
• Ökade möjligheter till nya karriärsspår.
• Ökade kunskaper om att starta och driva		
företag.
• Ökade kunskaper i affärsverksamhet och
försäljning.
• Möjligheten att efter godkänd 1-årig examen
kunna komplettera utbildningen med en period
av OPT (praktisk arbetserfarenhet).
• Bluechips unika paketslösning som ger en 		
trygghet före, under och efter utbildningen.

Kursinnehåll
1 termin-certificate

1-år certificate

Start höst och vårtermin
• Intro to Business
• Business of Innovation
• Marketing
• Sales and Sales Management

Hösttermin
• Intro to Business
• Business of Innovation
• Marketing
• Sales and Sales Management

Vårtermin
• Business elective
• Supply Chain Management
• Strategic Selling
• International Marketing

Behörighetskrav & Ansökningsmaterial
• Komplett ifylld ansökan (görs på www.bluechip.nu)
• Senaste betyget från gymnasiet på svenska och 		
engelska (allmän behörighet för högskolestudier)
• Minimum resultat i engelska: TOEFL resultat 70 eller
minst betyg C i engelska 5 eller 6
• Om man behöver göra TOEFL går det att 			
komplettera med det senare
• Genomförd intervju med Bluechip
• Ingen tidigare erfarenhet eller förkunskaper krävs från
ekonomi/affärsområdet
Avgifter
Kursavgiften är 169 700:- SEK för 1-årig certificate
eller 89 700 SEK för 1-termin certificate. Detta kan
finansieras med studiemedel från CSN.
Allt detta ingår i kursavgiften:
• Skolavgift (undervisningsavgift)
• Övriga avgifter (Services and Facilites fees,
activity fee, airport pick up)
• Måltider (19 måltider per vecka, eller motsvarande)
• Boende i dubbelrum
• Introduktionsdag på skolan
• Studiebesök på företag
• ”US Culture days” med olika aktiviteter
• ”Community service days” med olika insatser
• Bluechip-representant på plats i USA
• Betyg från Husson University (24 US credits)
• Examensbevis (certificate) från Husson University
• Studierådgivning, CSN och visum information 		
• Pre-departure möte i Sverige innan avresa

•

Tillkommer: försäkring, resor, fick pengar, TOEFL och visumavgifter.
Bluechip reserverar sig för eventuella valutaändringar.

Ansökan görs på www.bluechip.nu
Övrigt ansökningsmaterial skickas till
Bluechip Study USA, Västra vägen 5, 475 42 Hönö-Göteborg

