„Medijos ir kompiuteriniai žaidimai“ studijų programos absolventai galės tęsti
studijas Pietų Korėjoje!

BMS ( Business and Media School) plečiami ryšiai su Vilniaus verslo kolegija padės užtikrinti mūsų kolegijos
informatikos krypties profesinio bakalauro studijų programos „Medijos ir kompiuteriniai žaidimai“ absolventų studijų
tąsą stojant į BMS „Informatikos ir skaitmeninio turinio“ bakalauro bei naujai sukurtos „Informatikos ir vaizdo
turinio“ magistrantūros jungtinio laipsnio studijų programas, suteikiančias universitetinį išsilavinimą, du diplomus ir
unikalią galimybę – dalį studijų laiko praleisti pažangių technologijų srityje lyderiaujančios šalies – P. Korėjos Dongseo
universitete.
Kodėl verta?








du diplomai
universitetinis išsilavinimas
tarptautinė patirtis
konkurencinis pranašumas
pažinsite kitos šalies kultūrą
tobulinsite užsienio kalbų žinias
perimsite kelių aukštųjų mokyklų geriausią patirtį

Jungtinė bakalauro studijų programa “Informatika ir skaitmeninis turinys“
Analogų neturinti Baltijos, Rytų ir Vidurio Europos šalių aukštojo mokslo rinkose studijų programa anglų kalba, kuri
skirta iš karto dviejų aukštųjų mokyklų bakalauro diplomų siekiantiems studentams iš įvairių pasaulio valstybių, kurie
orientuojasi į perspektyvias, kokybiškas studijas Lietuvoje bei Pietų Korėjoje bei nori gerai pažinti patrauklias, sparčiai
augančias Azijos rinkas.
Studijų kaina už semestrą: 2035,45 EUR
Studijų kaina už metus: 4070,90 EUR

Magistrantūros jungtinio laipsnio studijų programa „Informatikos ir vaizdo turinys“
Trunkanti dvejus metus (4 semestrus). Pirmuosius metus (1 ir 2 semestrai) magistrantai studijuos Lietuvoje,
antruosius ( 3 ir 4 semestrai) – Dongseo universitete, Pietų Korėjoje, anglų kalba. Ši unikali programa skirta
siekiantiems įgyti studijų patirties ypač technologiškai pažangios valstybės – Pietų Korėjos. Dongseo universitetas
sukaupė didelę patirtį skaitmeninio turinio industrijos specialistų rengime ir sugebėjo sutelkti profesionalius dėstytojus
su ilgamete praktine šios srities patirtimi.
Studijų kaina už metus: 4070,90 EUR

Absolventų karjeros galimybės. Baigę šias studijų programas, absolventai galės dirbti kompiuterinių žaidimų,
televizijos ir kino pramonėje, mobiliąsias aplikacijas kuriančiose komandose, reklamos agentūrose, audiovizualines
paslaugas teikiančiose įmonėse, kurių paklausa tarptautinėje rinkoje šiuo metu itin sparčiai auga. Programų absolventai
galės kurti nuosavą verslą ar pavienius kūrybinius projektus. Atsižvelgiant į tendencijas Europoje bei visame pasaulyje
pastebima, jog specialistų, išmanančių informatikos krypties kompetencijų taikymo aspektus, poreikis auga, o
reikalavimai darbo kokybei tampa aukštesni. Dėl šios priežasties, bendradarbiavimas su Azijos regiono partneriais,
sukaupusiais unikalią patirtį skaitmeninių technologijų industrijos srityje, leis paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus,
turinčius tarptautinės patirties vaizdo turinio projektų įgyvendinime.

Sužinokite daugiau apie Dongseo universitetą: http://uni.dongseo.ac.kr/eng/

