ISM ATVIRŲ DURŲ DIENOS: PASIRINK
ISM ATVIRŲ DURŲ DIENOS.

Negalite apsispręsti, ką ir kur nor÷tum÷te studijuoti?
Trūksta informacijos apie pri÷mimo sąlygas ir reikalavimus? Laukiame Jūsų ISM Vadybos ir
ekonomikos universiteto ATVIRŲ DURŲ DIENOSE, kuriose:
- Susipažinsite su universitetu, studentų bendruomene bei pabendrausite su ISM
darbuotojais, studentais ir d÷stytojais iš Lietuvos bei užsienio,
- Gausite informacijos apie Jums rūpimas bakalauro studijų (ekonomikos, ekonomikos ir
politikos, finansų ir apskaitos, verslo vadybos, tarptautinio verslo ir komunikacijos)
programas,
- Susipažinsite su tarptautin÷mis galimyb÷mis universitete bei studentams sudaromomis
galimyb÷mis dalyvauti studentų mainų programose, tobulintis pripažintuose užsienio
universitetuose.
- Susitiksite su ISM Karjeros centro atstovais, padedančiais studentams s÷kmingai
planuoti savo karjerą, susipažinsite su situacija darbo rinkoje bei ISM studentų
įsidarbinimo rodikliais.
- Sužinosite studijų finansavimo galimybes, paskolų gavimo sąlygas.
Registracija į ISM Atvirų durų dienas: http://www.ism.lt/ismdiena
Atvirų durų dienos

Laikas

2010 m. gruodžio 13 diena
2010 m. gruodžio 16 diena

15-18 val.
15-18 val.

Vieta
ISM, E. Ožeškien÷s g. 18, Kaunas
ISM, Arklių g. 18, Vilnius

__________________________________________
PRALEISK DIENĄ SU ISM. Negalite sulaukti ISM Atvirų
durų dienos? Registruokite savo klasę ir apsilankykite ISM
Vadybos ir ekonomikos universitete jau dabar! Nurodę Jums
patogią dieną, suderintu laiku gal÷site atvykti ir susipažinti su
universitetu, studentų bendruomene, pabendrauti su ISM
darbuotojais, studentais bei d÷stytojais, gauti reikalingos
informacijos apie Jums rūpimas bakalauro studijų programas.
Registracija į „Praleisk dieną su ISM“: http://www.ism.lt/praleiskdiena

___________________________________________
ISM ATVIRŲ DURŲ DIENA TAVO MOKYKLOJE
Jei negalite atvykti į ISM Atvirų durų dienas, tačiau turite daug
neatsakytų klausimų, pakvieskite mus apsilankyti savo mokykloje.
Registruokite mokyklą ar klasę, o mes atvešime Atvirų durų dieną
į tavo mokyklą ir atsakysime į visus tavo ir tavo draugų klausimus.
Registracija į „Atvirų durų diena su ISM tavo mokykloje“: http://www.ism.lt/ismtavomokykloje

Kaunas: E. Ožeškien÷s g. 18, tel. (8 37) 302 400, faks. (8 37) 320 840, el.p. jovsta@ism.lt
Vilnius: Arklių g. 18, tel. (8 5) 212 3953, faks. (8 5) 212 3961, el.p. onabud@ism.lt
www.ism.lt, skype ism_bakalaurostudijos

