Studera en termin eller ett år i
New York!
Certificate in Business
- med fokus på entreprenörsskap eller marknadsföring
Certificate in Business är ett unikt universitetsprogram utvecklat i samarbete med Monroe College. Det
passar den som, på kort tid, vill ha en modern högklassig akademisk utbildning, och samtidigt vill lära
känna det amerikanska samhället och affärslivet. Efter ett års studier berättigar examen till ett års praktik
i USA som ger meriterande arbetsliverfarenhet.

Om Monroe College
Monroe College är en privat skola med ca 7000
studenter. Skolans campus ligger mitt i den livliga
staden New Rochelle i Westchester County med bara
30 minuter till Manhattan. Det ger fantastiska möjligheter
att kombinera studierna på skolan med alla upplevelser
och attraktioner i världsstaden New York och andra
intressanta platser som lockar i denna del av USA. Till
New York city tar man sig smidigt med kommunala
transportmedel.
Monroe College är välkänt för kvalitetsutbildningar
med fokus på arbetsmarknadens behov. På skolan
finns inga stora föreläsningssalar, klasserna är små och
all undervisning är starkt personligt baserad. Lärarna
känner alla sina studenter på en personlig basis och är
kända för att de alltid är först på plats på morgonen och
stannar så länge som behovet att hjälpa och förklara
för någon student finns. Teoretiska studier i klass
kombineras med lärarnas praktiska erfarenheter och
det ger en verkligt bra real-world utbildning.

•

Varför Monroe och Bluechip?
• En fokuserad och konkurrenskraftig amerikansk 		
college utbildning som inte kräver flera års studier
• Närheten till New York city (endast 30min) och 		
ändå ha lugnet och tryggheten av att bo på 		
campus och få uppleva ett klassiskt amerikanskt
college och dess studentliv
• Ökade kunskaper inom spetsområden genom ett
fokuserat utbildningsupplägg
• Förbättrade kunskaper i engelska samt personlig
utveckling
• Ökade kunskaper i entreprenörskap eller 		
marknadsföring
• Ökade möjligheter till nya karriärspår
• Ökade kunskaper om att starta och driva företag
• Möjligheten att efter godkänd 1-årig examen 		
kunna komplettera utbildningen med en period av
OPT (praktik/internship)
• Bluechips unika helhetslösning som gör det tryggt
och enkelt före, under och efter utbildningen

Kursinnehåll
Hösttermin

Vårtermin

Gemensamma kurser
• Principles of Accounting
• Expository Writing
• Electronic Spreadsheet
• Introduction to Business
• Principles of Management

Entrepreneurschip
• Marketing Foundations
• Fundamentals of Communication
• Managing the Small Business
• Introduction to Entrepreneurship
• Entrepreneurial Marketing

Marketing
• Marketing Foundations
• Fundamentals of Communication
• Market Research
• Website Marketing & Implementation
• Social Media Marketing

Behörighetskrav & Ansökningsmaterial
• Komplett ifylld ansökan (görs på www.bluechip.nu)
• Senaste betyget från gymnasiet på svenska och engel
ska (allmän behörighet för högskolestudier)
• Minimum resultat i engelska: TOEFL resultat 70
• 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 189 700 SEK, som 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
• Bluechip-representant på plats i USA
• Betyg från Monroe College (30 US credits)
• Examensbevis (certificate) från Monroe College
• 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.

Stipendier
Varje år delar Bluechip ut fem stipendier på 5.000
SEK för studenter som sökt till detta kursprogram.
För mer information se Bluechips hemsida.

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

