University Information Sheet
UCAS
UCAS reprezintă serviciul de admitere la universități și colegii. Este serviciul de aplicații
centralizat pentru toate universitățile din Marea Britanie. Când aplică la universitate,
studenții se înregistrează la UCAS și își depun cererea prin intermediul site-ului. Contul
UCAS al elevilor este legat de școala lor, care completează, de asemenea, o parte din
cererea lor, inclusiv o referință a profesorilor și introducerea notelor prevăzute. Studenții
pot aplica la maximum 5 cursuri universitare. Aceste alegeri pot fi la cinci instituții diferite
sau pot include opțiuni multiple la aceeași instituție. Taxa de aplicare pentru UCAS este de
£26 pentru mai multe cursuri și £20 pentru un singur curs.
UCAS Clearing: este când universitățile promovează orice spații rămase la cursurile lor
universitare. Se deschide în ziua rezultatelor și este pentru studenții care nu au luat notele
necesare și nu au un loc confirmat la nici o universitate nici la firm (prima) nici la Insurance
(a 2-a).
UCAS Ajustment: (reglare) este pentru elevii care au primit note mai mari decât oferta
inițiala. Ei pot căuta spații rămase la alte cursuri universitare. În timpul cercetării, se
păstrează oferta lor originală pentru prima alegere.
UCAS Track: este locul în care studenții își pot verifica progresul cererii odată ce este
depus. Aici, studenții vor putea vedea dacă universitățile le-au făcut oferte, care sunt
condițiile ofertei și pot răspunde la ofertele pe care le primesc.
Date importante:
•
•
•

La începutul lunii septembrie – se deschid aplicațiile UCAS
15 octombrie – Data limită pentru aplicarea la Oxford și Cambridge și la
majoritatea cursurilor de medicină, medicină veterinară și stomatologie.
15 ianuarie – Data limită pentru înscrierea la majoritatea cursurilor universitare.
În 2021, acest termen a fost amânat până la 29 ianuarie din cauza restricțiilor
pentru Covid-19.

Declarație personală (Personal Statement)
O declarație personală este prezentată ca parte a cererii universitare pe UCAS. Este un eseu
despre motivul pentru care o persoană este un candidat excelent pentru a-și studia cursul.
Este de maximum 4000 de caractere (aproximativ 1 pagină A4). Solicitantul scrie o
declarație personală, care este trimisă tuturor universităților la care aplica.
Declarația personală ar trebui să demonstreze:
•
•
•
•

Interes pentru subiect
Capacitatea de a studia independent
Potențial de succes
Posibilă contribuție la viața universitară
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Recomandăm ca 70% dintr-o declarație personală să fie alcătuită din conținut academic, iar
30% din conținut extra-curricular.
Royal Holloway
Royal Holloway, University of Londra este o instituție de vârf printre universitățile cu
cercetare intensivă, clasată în primele 25 de universități din Marea Britanie. Situat pe un
campus frumos din Egham, Surrey, Royal Holloway este o universitate de pionierat plină de
istorie, dar în continuă evoluție și adaptare la cerințele învățământului modern. Aflați mai
multe: www.royalholloway.ac.uk
Finanțe studențești
Studenții sunt eligibili pentru finanțare guvernamentală pentru a plăti universitatea, cu
condiția ca:
•
•
•

Aveți cetățenia Regatului Unit sau aveți statutul stabilit
În mod normal, trăiți în Anglia
Locuiți în Marea Britanie, Insulele Canalului sau Insula Man de 3 ani înainte de a
începe cursul

Studenții pot fi eligibili dacă dețin un anumit statut de rezidențiat. Mai multe informații pot
fi găsite aici: www.gov.uk/student-finance/who-qualifies
Studenții aplică la ‘Student Finance England’ pentru finanțare guvernamentală pentru a
plăti universitatea.
Împrumutul pentru taxele de școlarizare: acoperă taxele de școlarizare ale universității și
se plătește direct la universitate. Universitățile pot percepe maximum 9.250 GBP pentru
studenții din Marea Britanie. Toți studenții eligibili au dreptul la suma totală a
împrumutului.
Împrumutul de întreținere: acoperă cheltuielile de întreținere și este plătit direct
studentului. Suma pe care o primesc studenții depinde de venitul familial, de locația
universității (în sau din afara Londrei) și daca o sa locuiască cu familia acasă.
Exemplu de împrumut de întreținere pentru septembrie 2021. Sumele se modifică
anual.
Venitul familial Dacă locuiește
Dacă locuiește departe Dacă locuiește
departe de casă în
de casă în afara
acasă.
Londra.
Londrei..
Sub £25,000
£12,382
£9,488
£7,987
£40,000
£10,311
£7,450
£5,969
£65,000
£6,858
£4,422
£3,516
Împrumutul de întreținere este calculat pe o scală glisantă. Pentru a afla cât de mult ar
putea primi un student, vizitați: www.gov.uk/student-finance-calculator
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Venitul familial (household income): se referă la venitul părinților / îngrijitorilor dacă elevul
locuiește cu ei sau depinde financiar de ei. Dacă părinții sunt separați, acesta este venitul
casei în care elevul își petrece majoritatea timpului. Dacă un părinte are un alt partener (de
exemplu, părintele vitreg al elevului), chiar dacă nu este căsătorit, acest lucru este în
continuare contabil pentru venitul casei.
Rambursări
Studenții nu trebuie să efectueze rambursări până în luna aprilie după absolvire și numai
dacă câștigă peste o anumita suma. Plătesc 9% din tot ce câștigă peste prag. Pragul este în
prezent de £27.295. După 30 de ani, orice datorie rămasă este ștearsă. În prezent este
prevăzut că 83% dintre studenți nu își vor rambursa complet împrumutul. Împrumuturile
studențești nu apar în fișierele de credit.
Rambursarea împrumutului se ia direct din plată (în același mod ca și impozitul), cu excepția
cazului în care un student se mută în străinătate. Dacă un student locuiește în străinătate,
acesta poate plăti prin debit direct, iar pragul este stabilit în funcție de țara în care își are
reședința.
Exemplu de rambursare: persoana A câștigă 27.296 GBP. Câștigă 1 GBP peste pragul de
27.295 GBP. Aceștia rambursează 9% din câștigurile lor peste prag. 9% din 1 GBP este 0,09
GBP. Într-un an, persoana A rambursează 0,09 GBP.
Finanțare suplimentară: există finanțare guvernamentala suplimentara disponibilă pentru
studenții cu dizabilități (inclusiv dificultăți de învățare, cum ar fi dislexia), studenți care
studiază în străinătate și cei care au grija de copii. Studenții pot aplica pentru burse de la
mai multe organizații, inclusiv universități, companii, organizații caritabile și multe altele.

