Studiuj w Wielkiej Brytanii
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Czym jest UCAS?

Jak złożyć podanie?

UCAS to podstawowe źródło informacji i porad dotyczących
szkolnictwa wyższego, a także procedur składania podań
o przyjęcie na studia dzienne w uniwersytetach i uczelniach
wyższych na terenie Wielkiej Brytanii. Na stronie www.ucas.com
można zapoznać się z listą kierunków, złożyć podanie oraz
śledzić jego status. UCAS ułatwia zgłoszenie podania na nawet
pięć kierunków studiów, przy użyciu jednego serwisu.

Tylko trzy proste kroki dzielą kandydata od złożenia podania
o przyjęcie na studia wyższe w Wielkiej Brytanii:

Dlaczego warto studiować
w Wielkiej Brytanii?

• Po dokonaniu wyboru, należy skontaktować się bezpośrednio

Serdeczna atmosfera…
• Wielka Brytania może poszczycić się wieloletnią tradycją

• Na stronie www.ucas.com/international można znaleźć

• Co roku około 110 000 osób spoza Wielkiej Brytanii ubiega

Krok 2 — składanie podania
• Proces składania dokumentów na uczelnię rozpoczyna się
od rejestracji na stronie www.ucas.com/apply. Można

w przyjmowaniu studentów zagranicznych na uniwersytety
i uczelnie wyższe.
się o przyjęcie, w tym kraju, na studia dzienne pierwszego
stopnia.

Jakość…
• Dyplomy uzyskane w Wielkiej Brytanii są uznawane

i honorowane na całym świecie, a oferowane kierunki studiów
spełniają surowe kryteria akademickie.

• Dyplom brytyjskiej uczelni to doskonały sposób na

zapewnienie sobie miejsca pracy na globalnym rynku.

Różnorodność kulturowa…
• Brytyjskie uniwersytety i uczelnie wyższe to środowiska

tętniące wielokulturowością, różnorodnością, kreatywnością
i zachęcającą atmosferą, co pozwala studentom na realizację
pełni potencjału.

Krok 1 — wybór kierunków
• Z listą kierunków można zapoznać się na stronie
www.ucas.com/search — można tu znaleźć ponad
35 000 kierunków oferowanych przez przeszło
300 uniwersytetów i uczelni wyższych.

z wybranym uniwersytetem lub uczelnią wyższą, aby
sprawdzić minimalne warunki przyjęcia oraz wymagania
w zakresie znajomości języka angielskiego na interesującym
kandydata kierunku.

więcej porad dotyczących wyboru odpowiedniego dla siebie
kierunku.

ubiegać się o miejsce na maksymalnie pięciu różnych
kierunkach. Może to być ten sam kierunek na pięciu różnych
uniwersytetach lub pięć różnych kierunków na jednym
uniwersytecie. Zachęcamy do rejestracji na kierunki,
dla których określono różne warunki przyjęcia, tak aby
dać sobie więcej możliwości wyboru, gdy oceny okażą
się lepsze lub gorsze od oczekiwanych.

• W ramach podania należy także przesłać list motywacyjny.

W ten sposób można poinformować wybrane przez siebie
uniwersytety i uczelnie wyższe dlaczego chce się studiować
na danym kierunku i będzie się dobrym studentem.
Napisanie interesującego listu motywacyjnego zabiera sporo
czasu, dlatego warto rozpocząć przygotowania odpowiednio
wcześniej.

które można znaleźć na ich odpowiednich witrynach
internetowych.

• Aby sprawdzić stan swoich przygotowań, warto skorzystać
z listą kontrolnej na stronie:

www.ucas.com/how-it-all-works/starting-your-studies.

Wymagania w zakresie
znajomości języka angielskiego
• Ostatnim etapem jest skompletowanie listu referencyjnego

lub polecającego. Dokumenty te są najczęściej
przygotowywane przez nauczyciela. Osoby, które zakończyły
już naukę mogą poprosić o pomoc także inną niezależną
osobę polecająca, np. byłego nauczyciela lub pracodawcę.

• Terminy składania podań są określone oddzielnie dla

poszczególnych kierunków. Aby poznać właściwy dla siebie
termin należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
kierunków:

• 15 października — termin składania podań o przyjęcie

na Uniwersytet Oksfordzki i Uniwersytet Cambridge oraz
na wszystkie kierunki w zakresie medycyny, stomatologii
i weterynarii
• 15 stycznia — termin składania podań o przyjęcie
na większość kierunków
• 24 marca — termin składania podań o przyjęcie
na niektóre kierunki artystyczne i związane
z projektowaniem
• 30 czerwca — podania otrzymane po tym terminie
zostaną przesunięte do systemu rynku wolnych miejsc

• Po przesłaniu podania można sprawdzić jego status logując

się do naszego systemu internetowego o nazwie Track.
Dzięki niemu można dowiedzieć się o wydaniu decyzji
przez uniwersytety i uczelnie wyższe. Nawet jeżeli nie
otrzyma się żadnych propozycji lub odrzuci przedstawione
propozycje, może być możliwe złożenie podania o przyjęcie
na dodatkowy kierunek w ramach programu o nazwie Extra.
Program ten uruchamiany jest każdego roku i trwa od końca
lutego do początku lipca. Umożliwia on złożenie podania
o przyjęcie na dowolny kierunek, na którym są jeszcze wolne
miejsca. Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.ucas.com/extra.

• Po otrzymaniu i rozpatrzeniu podania, uniwersytety i uczelnie

wyższe podejmują decyzję w sprawie przyjęcia kandydata.
Jeżeli zdecydują się na przedstawienie mu oferty, należy
pamiętać, że może być ona bezwarunkowa lub warunkowa.
Propozycja bezwarunkowa oznacza, że kandydat spełnił
już wszystkie określone przez dany uniwersytet lub uczelnię
wyższą warunki przyjęcia. Propozycja warunkowa jest
z kolei złożona pod pewnymi warunkami, np. koniecznością
uzyskania przez kandydata określonego wyniku z egzaminów.

Krok 3 — przygotowania do rozpoczęcia studiów
• Gdy już wiadomo, na jakiej brytyjskiej uczelni rozpocznie się
studia oraz kiedy będzie miało to miejsce, można rozpocząć
przygotowania do otrzymania wizy studenckiej (jeżeli jest
ona wymagana). W procedurze tej pomoże wybrana przez
kandydata uczelnia.

• Brytyjski urząd wizowo-imigracyjny oraz brytyjska rada

ds. studentów międzynarodowych (UKCISA) udzielają
pomocnych informacji w sprawie studiów w Wielkiej Brytanii,

Uniwersytety i uczelnie wyższe poinformują kandydatów
o poziomie znajomości języka angielskiego wymaganym
do podjęcia studiów. Większość uczelni wymaga
udokumentowania poziomu biegłości języka angielskiego lub
podejścia do zatwierdzonego egzaminu językowego, gdy język
angielski nie jest językiem ojczystym kandydata.
Aby dowiedzieć się, które egzaminy z języka angielskiego
są uznawane, należy odwiedzić witrynę internetową
danego uniwersytetu lub uczelni wyższej albo skontaktować
się z działem rekrutacji lub biurem ds. studentów
międzynarodowych. W ten sposób można uzyskać także
informacje dotyczące egzaminów językowych, które należy zdać
ubiegając się o wizę studencką (jeżeli jest ona wymagana).

Informacje dla rodziców
Chcemy udzielić Państwu wszelkiej pomocy
przy wspieraniu Państwa syna lub córki
w trakcie procesu rekrutacji. Poniżej
przedstawiamy kilka użytecznych porad na
sam początek.
Zachęcamy do odwiedzenia strony
www.ucas.com/parents
•

Warto rozważyć subskrypcję
naszego comiesięcznego biuletynu
przygotowywanego specjalnie z myślą
o rodzicach.

•

UCAStv — mamy mnóstwo materiałów
wideo, pomagających kandydatom
pomyślnie przejść przez proces rekrutacji.
W ten sposób Państwa syn lub córka
łatwo zapoznają się z wszystkimi
niezbędnymi informacjami.

•

Na witrynie www.ucas.com na bieżąco
dodajemy użyteczne informacje i porady.
Proszę zainteresować swojego syna lub
córkę działem dla kandydatów na studia
pierwszego stopnia (undergraduate).
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy
także dział dla rodziców (parents).

Przydatne adresy*
Na witrynie internetowej brytyjskiej
rady ds. studentów międzynarodowych
zaprezentowano wiele informacji
przeznaczonych dla studentów zagranicznych,
począwszy od porad dotyczących spraw
imigracyjnych i egzaminów językowych,
aż po kwestie związane ze stypendiami
i zakwaterowaniem.
www.ukcisa.org.uk

UCAS w internecie —
pomoc w zasięgu ręki

Aby uzyskać więcej informacji lub skontaktować
się z nami, zapraszamy na stronę
www.ucas.com/international — Można także
zadawać pytania blogerom UCAS oraz włączać
się do dyskusji na naszych stronach i kanałach
w serwisach społecznościowych.

Na przygotowanej przez British Council
witrynie internetowej dotyczącej edukacji
w Wielkiej Brytanii zaprezentowano wiele
informacji, które mają pomóc studentom
zagranicznym przygotować się do
studiowania w Wielkiej Brytanii oraz w pełni
z niego skorzystać. Przedstawiono na niej
praktyczne porady dotyczące między innymi
spraw wizowych, podróży oraz finansów.
www.educationuk.org
Kalkulator dla studentów zagranicznych to
narzędzie pozwalające oszacować, ile kosztuje
życie w Wielkiej Brytanii.
international.studentcalculator.org.uk
„Przygotuj się na sukces“ (ang. Prepare for
Success) to bezpłatny serwis, którego celem
jest udzielanie studentom zagranicznym
pomocy w przygotowywaniu się do podjęcia
studiów na brytyjskim uniwersytecie lub
uczelni wyższej.
www.prepareforsuccess.org.uk
* Uwaga: wszystkie zaprezentowane powyżej witryny
publikują informacje w języku angielskim.

