Драги родители,
Свесни сме дека иднината на вашето дете претставува една од најважните работи во вашиот
живот. При секој направен избор на вашето дете сакате тоа да биде најдобриот избор којшто
можеле да го направат и дека истиот воедно ќе ги направи да бидат задоволни и среќни. Се
приближува рокот за одлука за факултет, но вашето дете сé уште не може да се одлучи како ќе ги
помине следните години од својот живот?
Дозволете ни нас да ви помогнеме за да му помогнете на своето дете да го направи вистинскиот
избор за факултет. По големите успеси остварени со Бреинстер, се одлучивме најдобрите
практики да ги имплементираме и во формалното високо образование преку Бреинстер Некст
колеџот. Само изминатата година вработивме 374 студенти во нашите 50+ партнерски компании,
а целта на Бреинстер Некст Колеџ е да го продолжи успехот остварен со Бреинстер и овие бројќи
да продолжат да растат.
Бреинстер Некст Колеџот нуди додипломски студии креирани според најновите ИТ и дигитални
трендови со фокус на практична примена на модерни алатки и врвни технологии при учењето. Во
наставната програма се опфатени најбараните денешни и идни професии за кои побарувачката на
потребен кадар постојано расте. Земајќи ги предвид просечните плати од 80.000 МКД во
секторите во кои е предвидена кариера по завршување на нашите студиски програми, повратот на
инвестицијата ќе се реализира за просечно 1 до 2 години по вработувањето.
Од голема важност ни е блискиот однос со студентите и затоа голем фокус посветуваме секој иден
студент на Бреинстер Некст Колеџ да го добие индивидуалното внимание кое е клучно за брзо и
лесно да напредува. Со мали квоти целиме кон квалитет наспроти квантитет на кадарот кој го
создаваме и на студентите ќе им бидат лесно достапни нашите професори и асистенти со коишто
ќе можат заедно да ја совладаат секоја препрека.
Нашите професори имаат особени академски достигнувања и предавачко искуство, меѓутоа
поседуваат и практично искуство од индустријата кое ќе им го пренесат на студентите кои ќе
бидат дел од првиот применет tech колеџ во државата. Покрај нив, вклучени се и професори и
ментори од академската заедница од цела Европа со извонредна репутација во компании како
Apple, Google и Facebook
За време на студиите акцентот на предавањата е ставен на практичната настава, работата на
реални проекти и праксите кај некој од нашите 70+ партнери компании кои се веќе докажани и
успешни на пазарот со што студентите ќе добијат увид во реалните работни средини уште за
време на студиите. Преку оваа методологија, нашата цел е студентите да го најдат своето прво
работно искуство уште пред дипломирањето, со помош на нашиот кариерен центар.
Со кампањата “Студирај сега, плаќај по вработувањето” овозможуваме на вашите деца да добијат
квалитетно, практично и применето образование преку кое ќе може да си ја повратат инвестиција
во нивното образование дури и без вашата помош.
Го подобруваме образованието, за вашите деца да го подобрат светот.
Ваш,
Бреинстер Некст Колеџ.

