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SUMMER SCHOOL 2020 
University Preparation 

  

   
 

Sommerkurs ved Concord College tar 
sikte på å gi deltakerne et grunnlag 
for å lykkes i det videre arbeid med 
fag og studier.  
 

Dette sommerprogrammet er 
utformet med tanke på skole-
ungdom som har til hensikt å søke 
studieplass ved anerkjente 
universitet i Storbritannia eller ved 

høyt rangerte læresteder i andre 
land. 
Undervisningen i disse kursene gis 
delvis av Concords egen fag-
ekspertise, delvis av gjesteforelesere 
fra næringslivet og universitets-
sektoren – av akademikere som 
evner å forene fag og entusiasme, 
som er aktive internasjonalt innen 
sine spesialfelt. 
Det vil også bli gitt veiledning om og 
konkret øvelse i opptaksintervju og 
utforming av CV samt personlig 
presentasjon i prosessen med 
søknad til britiske universitet. 
 

Kursene er intensive og faglig 
krevende. 
De vil gi den enkelte en unik 
mulighet til fordypning og innsikt i 
de fag og fagfelt som man ønsker å 
gå videre med på universitetsnivå. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Økonomiske fag 
Medisinske fag 

Tekniske fag 
 

21. juni – 3. juli 
 

----------- 

 
11 dager / 12 netter  

----------- 

 

 
 

Transport t/r 
Flyplass – Concord  

Inkludert  
London (Heathrow) 

eller Manchester  
----------- 

 

£ 

3 850 

Kursavgift 
med losji og måltider 

inkludert 
 

 
 
 



 
 
Økonomiske fag 
 

Et sommerkurs på høyt nivå, med forelesere i 
verdensklasse innen økonomi, finans, regnskap 
og næringsliv. 
En unik mulighet til faglig forberedelse for den 
som har planer om å ta en høyere utdannelse 
innen økonomiske fag, i møte med inspirerende 
fagfolk og forelesere fra flere britiske topp-
universitet. De leverer akademisk kvalitet i 
forelesninger og seminarer, både på Concord 
campus og gjennom universitetsbesøk. 
 
 
 
Medisinske fag 
 

Dette programmet byr på forelesere og forskere 
ved flere av Storbritannias beste universitet 
samt praktiserende leger og helsearbeidere. 
Gjennom workshops og laboratorie-arbeid vil 
deltakerne oppleve å bli utfordret og inspirert i 
et unikt kursprogram med fokus på medisin-
studier og prosessen rundt søknad og intervju 
for studieplass. 
 
 
 
Tekniske fag 
 

Møt spesialister i verdensklasse innen ingeniør-
fagene – i fagdisipliner som mekanikk, luftfart, 
elektronikk, kjemi bl.a.   
Et utfordrende sommerprogram med forelesere 
fra ingeniørutdanningene ved britiske topp-
universitet inkludert Imperial College London og 
Oxford University. Undervisningen blir gitt i 
form av ekte engelske universitetsforelesninger, 
praktiske økter og inspirerende 
universitetsbesøk. 
 
 

   
    Se  MER:   Summer School  2020  
 
 
 
 

 
 
 

Hva dekker kursavgiften? 
 

Kost og losji for hele kurset, 
undervisning og faglige 
aktiviteter, individuelt 
studieprogram, 
kursmateriell, transport fra 
og til flyplass (se Vilkår), 
bruk av fasiliteter på 
campus, ukentlig klesvask / 
tøyvask, heldags-
ekskursjon til et 
universitet. 
 
Hva dekker kursavgiften 
ikke? 
 

Personlig forbruk, 
forsikring med dekning for 
sykdom og skade, tap og 
tyveri, samt ekstra valgfrie 
ekskursjoner. 
 
 
 

 
 

 
Concord-kandidater og 
tilbud om studieplass  
 
Når det gjelder tilbud om 
studieplass ved britiske topp-
universitet de siste to år, er 
listen med kandidater fra 
Concord imponerende.  
Dette vitner om kvalitet og gir 
grunnlag for tillit til våre kurs 
og studieprogram. 
 
Oxford & Cambridge 
 

Imperial College London 
 

London School of Economics 
 

University College London 

 

 

https://concordcollegeuk.com/summer-school/courses/university-preparation-2/

