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UCAS
UCAS oznacza usługi rekrutacyjne na uniwersytety i uczelnie. Jest to scentralizowana
usługa do aplikacji dla wszystkich uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Składając podanie na
uniwersytet, studenci rejestrują się w UCAS i składają wniosek za pomocą strony
internetowej. Konto UCAS danego ucznia jest powiązane z jego/jej obecną szkołą, która
również wypełnia część wniosku, w tym referencje nauczyciela i przewidywane oceny
ucznia. Studenci mogą ubiegać się o maksymalnie 5 kursów uniwersyteckich. Wybory te
mogą dotyczyć pięciu różnych uczelni lub mogą obejmować wiele wyborów w tej samej
uczelni. Opłata za zgłoszenie do UCAS wynosi £26 za wiele kursów i £20 za pojedynczy
kurs.
UCAS Clearing: to miejsce, w którym uniwersytety reklamują wszelkie pozostałe miejsca
na swoich kursach licencjackich. Otwiera się w dniu wyników i jest przeznaczone dla
uczniów, którzy nie otrzymali wymaganych ocen i nie mają miejsca potwierdzonego przez
pierwszy wybrany uniwersytet (firm) lub drugi uniwersytet (insurance).
UCAS Adjustment: jest dla uczniów, którzy spełnili i przekroczyli warunki ich pierwszego
wyboru (firm). Mogą oni szukać wolnych miejsc na innych kursach licencjackich. Podczas
decydowania, zachowywana jest ich pierwotna oferta dla ich pierwszego wyboru (firm).
UCAS Track: to miejsce, w którym studenci mogą sprawdzić postępy swojej aplikacji po jej
złożeniu. Tutaj studenci będą mogli sprawdzić, czy uczelnie złożyły im oferty, jakie są
warunki oferty i odpowiedzieć na otrzymane oferty.
Kluczowe daty:
 Początek września - Otwarcie aplikacje UCAS
 15 października - Ostateczny termin składania podań do Oksfordu i Cambridge oraz
większości kursów medycyny, weterynarii i stomatologii.
 15 stycznia - Ostateczny termin składania podań na większość kursów licencjackich. W
2021 r. Termin ten został przesunięty do 29 stycznia z powodu pandemii.

Oświadczenie osobiste
Osobiste oświadczenie jest składane w ramach aplikacji uniwersyteckiej na UCAS. Jest to
refleksyjny esej o tym, dlaczego dana osoba jest doskonałym kandydatem do studiowania
ich kursu. Może mieć maksymalnie 4000 znaków (około 1 strona A4). Aplikant pisze jedno
osobiste oświadczenie, które jest wysyłane do wszystkich uczelni.
Osobiste oświadczenie powinno zawierać:





Zainteresowanie danym kursem
Umiejętność samodzielnej nauki
Potencjał do odniesienia sukcesu
Możliwy wkład w życie uniwersytetu
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Zalecamy, aby 70% osobistego oświadczenia składało się z treści akademickich, a 30% z
treści pozalekcyjnych.
Royal Holloway
Royal Holloway, University of London to jeden z wiodących brytyjskich uniwersytetów
który jest znany ze swoich intensywnie prowadzonych badań. Zaliczany do 25 najlepszych
uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Położony na pięknym kampusie w miasteczku Egham w
Surrey. Royal Holloway jest pionierskim uniwersytetem o bogatej historii, ale stale
ewoluującym i dostosowującym się do wymagań współczesnego szkolnictwa wyższego.
Dowiedz się więcej: www.royalholloway.ac.uk
Finanse studenckie
Studenci są uprawnieni do otrzymywania funduszy rządowych na opłacenie uniwersytetu,
pod warunkiem, że:




Jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii lub masz status osiedleńca
Zazwyczaj mieszkasz w Anglii
Mieszkałeś w Wielkiej Brytanii, Channel Islands lub Isle of Man przez 3 lata przed
rozpoczęciem kursu

Studenci mogą się kwalifikować, jeśli posiadają określony status rezydenta. Więcej
informacji można znaleźć tutaj: www.gov.uk/student-finance/who-qualify
Studenci składają wnioski do ‘Student Finance England’ o rządowe fundusze na opłacenie
uniwersytetu.
Tuition fee loan: obejmuje czesne za uniwersytet i jest wypłacana bezpośrednio na konto
uniwersytetu. Uniwersytety mogą pobierać od studentów z Wielkiej Brytanii maksymalnie
£9250. Wszystkim uprawnionym studentom przysługuje pełna kwota pożyczki.
Maintenance loan: pokrywa koszty utrzymania i jest wypłacany bezpośrednio studentowi.
Kwota, jaką otrzymują studenci, zależy od dochodu ich gospodarstwa domowego,
lokalizacji uniwersytetu (w Londynie lub poza nim) oraz od tego, czy mieszkają w domu
rodzinnym.
Przykład pożyczki na utrzymanie na wrzesień 2021 r. Kwoty zwykle zmieniają się co
roku.
przychód domowy Mieszka z dala od
Mieszka z dala od
Mieszka w domu.
domu w Londynie.
domu poza
Londynem.
Poniżej £25,000
£12,382
£9,488
£7,987
£40,000
£10,311
£7,450
£5,969
£65,000
£6,858
£4,422
£3,516
Kredyt na utrzymanie jest obliczany w ruchomej skali. Aby dowiedzieć się, ile student może
otrzymać pożyczki, dowiedz się więcej na: www.gov.uk/student-finance-calculator
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Household Income: (Dochód gospodarstwa domowego) odnosi się do dochodu rodziców/
opiekunów, jeśli uczeń mieszka z nimi lub jest od nich zależny finansowo. Jeśli rodzice są w
separacji, jest to dochód gospodarstwa domowego, w którym uczeń spędza większość
czasu. Jeśli rodzic ma partnera mieszkającego na stałe (np. Przybranego rodzica ucznia),
nawet jeśli nie są małżeństwem, to nadal liczy się do dochodu gospodarstwa domowego.
Spłaty
Studenci muszą dokonywać spłat dopiero w kwietniu po ukończeniu studiów i tylko wtedy,
gdy zarabiają powyżej progu. Spłacają 9% tego, co zarobią powyżej tego progu. Obecnie
próg wynosi £27295. Po 30 latach wszelkie pozostałe długi są wymazywane. Obecnie
przewiduje się, że 83% studentów nie spłaci w całości kredytu. Pożyczki studenckie nie
pojawiają się w aktach kredytowych.
Spłata pożyczki jest pobierana bezpośrednio z wypłaty (podobnie jak podatek i
ubezpieczenie społeczne), chyba że student wyprowadzi się za granicę. Jeśli student
mieszka za granicą, może zapłacić za pomocą. Direct debit, a próg jest ustalany w
zależności od kraju, w którym mieszka.
Przykład spłaty: osoba A zarabia £27296. Zarabiając £1 powyżej progu £27295, spłacając
9% swoich zarobków powyżej progu, czyli 9% z £1 to £0,09 więc w ciągu roku osoba A
spłaca £0,09.
Dodatkowe fundusze: Istnieją dodatkowe fundusze rządowe dostępne dla uczniów
niepełnosprawnych (w tym dla uczniów z trudnościami w nauce, takimi jak dysleksja),
niektórych studentów studiujących za granicą i opieki nad dziećmi. Student może ubiegać
się o stypendia od wielu organizacji, w tym ich uniwersytetów, firm, organizacji
charytatywnych i innych.

