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INFORMACJE O 
PROGRAMIE TAKE 
YOUR PLACE 
Rodzice i opiekunowie mają największy wpływ 
na życie swoich dzieci. Przekazywane przez nich 
wskazówki i wzorce mają znaczący wpływ na 
osiągnięcia edukacyjne i przyszłość ich dzieci.

Ten przewodnik ma pomóc w podjęciu świadomej 
decyzji dotyczącej swojej przyszłości.

Program Take Your Place ma pomagać młodym 
ludziom w wieku od 13 do 19 roku życia podczas 
rozpatrywania możliwości studiowania po szkole 
lub college’u. Działamy w Norfolk, Suffolk, 
Cambridgeshire i Peterborough. Naszymi partnerami 
są wszystkie wyższe uczelnie i college pomaturalne 
w Anglii Wschodniej. 

Nasza praca w szkołach i społecznościach obejmowała 
odwiedzanie uniwersytetów i college’ów. Może to 
również oznaczać udział w warsztatach i sesjach 
dotyczących wielu tematów, które pomogą 
zainspirować młodych ludzi. 

PARTNERZY NEACO:

*Department for Education, Graduate Labour Market 
Statistics 2017 pub 24 April 2017

Absolwenci tych studiów zarabiają

10,000 GBP
rocznie więcej niż osoby,  

które nie ukończyły tych studiów*
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MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA 
PO UKOŃCZENIU SZKOŁY
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Planowanie podróży zawsze jest trudne, jeśli 
nie wiesz dokąd zmierzasz. To samo można 
powiedzieć o planowaniu przyszłości. Nieliczni 
młodzi ludzie, którzy wiedzą, dokąd zmierzają, 
uważają planowanie za logiczne; ale ci, którzy 
tego nie robią, mają z tym problem.

Trudno jest oferować wskazówki osobom 
podejmującym poważne decyzje, takie jak wybór 
między GCSE, A-levels, czy też nauką zawodu lub 
studiami na wyższej uczelni.

Kwalifikacje na poziomie studiów wyższych mogą 
pomóc młodym ludziom w osiągnięciu sukcesu 
i stabilnej pracy we Wschodniej Anglii oraz poza nią. 
Różne ścieżki kształcenia dzielą się na trzy ogólne 
kategorie: szkoły wyższe, kształcenie zawodowe i dualne.

To, co jest dobre dla jednego dziecka, nie zawsze 
jest najlepsze dla drugiego. Aby mieć pewność, 
że Twoje dziecko czerpie jak najwięcej ze swojego 
doświadczenia, trzeba znaleźć ścieżkę, która 
najbardziej mu odpowiada – wskazane jest jak 
najwcześniejsze rozpoczęcie rozważania różnych 
możliwości.

Kwalifikacje na tym samym poziomie są 
równie trudne, ale różnią się pod względem 
treści, stylu uczenia się i oceny. 

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA PROWA DZĄCE 
DO SZKOŁY WYŻSZEJ 
Ścieżki kształcenia prowadzące do szkoły wyższej to najczęstsza 
droga prowadząca na studia na wyższych uczelniach. Większość 
studentów korzysta z tej ścieżki, zdając egzaminy A-level, na 
poziomie licencjackim, a czasami na poziomie Masters lub PHD. 

Studia pozwalające uzyskać Foundation Degree (dwuletnie studia 
wyższe, po których absolwenci uzyskują stopień dyplomowanego 
specjalisty) osobom, które nie mają pewności, kim chcą zostać, 
osobom, które chcą się uczyć w trakcie pracy, oraz tym, którzy chcą 
uzyskać więcej doświadczenia zawodowego podczas studiów.

ŚCIEŻKI DO KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 
Kształcenie zawodowe rozwija głównie umiejętności praktyczne 
podczas nauki. Kwalifikacje zawodowe mogą stanowić ścieżkę do 
studiów stacjonarnych tak, jak egzaminy A-level. Patrz strona 6.

ŚCIEŻKA DO KSZTAŁCENIA 
DUALNEGO
Praktyki na poziomie kształcenia wyższego i praktyki na uzyskanie 
tytułu magistra lub doktora są odpowiednie dla osób, które chcą być 
zatrudnione i jednocześnie studiować. Mogą one trwać od roku do 
czterech lat i może je podejmować każdy, kto ukończył 16 rok życia. 
Praktyki na poziomie kształcenia wyższego i praktyki na uzyskanie 
tytułu magistra lub doktora pozwalają uzyskać stopień w pełni 
wykwalifikowanego specjalisty. Patrz strona 6.

Absolwenci mogą 
podejmować pracę na 
wyższych stanowiskach 
i mogą awansować podczas 
wybranej przez siebie kariery 
zawodowej. Coraz więcej 
pracodawców wymaga 
obecnie, aby kandydaci 
do pracy byli wykształceni 
na poziomie studiów 
dyplomowych.NAKREŚL ŚCIEŻKĘ 

KSZTAŁCENIA 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie takeyourplace.ac.uk/
parents-choosing-a-pathway

ŚCIEŻKA 
PROWADZĄCA 

NA STUDIA 
WYŻSZE

ŚCIEŻKA DO 
KSZTAŁCENIA 

ZAWODO
WEGO

ŚCIEŻKA DO  
KSZTAŁCENIA  

DUALNEGO

BTEC Level 4
NVQ Level 4
HNC i HND

NVQ Level 4

NVQ Level 5

Praktyki  
zawodowe 

na poziomie  
kształcenia 
wyższego

Praktyki  
zawodowe  

na uzyskanie  
tytułu magistra 

lub doktora

Foundation  
Degree

Stopień 
licencjata

Masters Degree 
lub Doctorate

A Level

GCSE

BTEC Level 3
NVQ Level 3

BTEC Level 2
NVQ Level 2

ROK 
1213

ROK 
911
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Przedmioty nauczane 
w trakcie kształcenia 
zawodowego lub 
dualnego
• Media i publikowanie

• Prawo

• Rachunkowość

• Przemysł kosmonautyczny

• Bankowość 

• Rekrutacja

• Wysokowydajne technologie 
inżynieryjne

• Nauki przyrodnicze 

• Bezpieczeństwo w Internecie

• Usługi pogotowia ratunkowego

• Lotnictwo

• Kosztorysowanie i wycena 
nieruchomości

• Budownictwo lądowe

• Zarządzanie kadrami

• Rachunkowość zarządcza

• Technika nuklearna

• Technika wozów transmisyjnych

• Pielęgniarstwo weterynaryjne

• Produkcje muzyczne

• Projektowanie gier

• Biznes

I wiele innych...

ŚCIEŻKI DO KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO

Kwalifikacje zawodowe oferują 
praktyczne programy edukacyjne 
związane z określonymi rolami zawodo-
wymi lub sektorami zatrudnienia. 

Mają one pomóc młodym ludziom w 
zdobyciu umiejętności potrzebnych 
do rozpoczęcia pracy, awansowania 
w trakcie kariery zawodowej lub 
przejścia na wyższy poziom edukacji.

Wyjaśniamy kwalifikacje 

BTEC

• Duży wybór w college’ach i poprzez 
praktyki zawodowe

• Zbieranie punktów UCAS, by studiować 
na wyższej uczelni 

Higher National Certificate (HNC)

• Uzyskanie tego certyfikatu trwa jeden rok

• Jest to odpowiednik rocznych studiów 
licencjackich

• Prowadzi do uzyskania dyplomu

Higher National Diploma (HND)

• Uzyskanie tego certyfikatu trwa dwa lata 
(lub z Higher National Certificate)

• Jest to mniej więcej odpowiednik drugiego 
roku dwuletnich studiów licencjackich

• Edukacja dualna

• Droga do studiów wyższych (mogą to 
być pierwsze dwa lata studiów)

National Vocational Qualification (NVQ)

• Sprawdzanie umiejętności na stanowisku 
pracy

• Studenci odbywają szkolenie i następnie 
są oceniani z wykonywania zadań 
związanych z pracą:

 •   Ocena portfolio – gromadzenie 
dowodów osiągnięć w pracy.

 •   Obserwacja – osoba oceniająca 
ocenia i sprawdza, czy student 
może wykonać wymagane zadania.

• Poziomy są oparte na krajowych 
standardach pracy i po każdym 
elemencie składany jest podpis, gdy 
standardy są spełnione.

• Nie ma wymogu ukończenia tego 
elementu kształcenia w określonym czasie
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Studenci zdobywają 
cenne, umiejętności, 
które mogą przekazywać 
innym ludziom i których 
poszukują pracodawcy 
w miejscu pracy, takie jak 
rozwiązywanie problemów, 
praca zespołowa, 
inicjatywa i komunikacja.

49%
Odsetek młodychludzi, 

którzy uzyskali kwalifikacje 
na poziomie wyższym*

*Department for Education - Participation Rates in Higher Education: Academic Years 2006/2007-2015/2016
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ŚCIEŻKA DO KSZTAŁCENIA 
DUALNEGO
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„Kevin odniósł korzyści z praktyki zawodowej na 
uzyskanie tytułu magistra lub doktora. Zawsze chciał 
zająć się pielęgniarstwem i ta praktyka zapewniła 
mu szkolenie w miejscu pracy z instruktażem 
podczas zajęć. I mógł zarabiać podczas studiów”.

George – Rodzic

Firma Jaguar Land Rover 
współpracuje z lokalnymi 
uczelniami wyższymi, oferując 
praktyki zawodowe na uzyskanie 
tytułu magistra lub doktora

Praca i nauka Praktyki zawodowe na 
poziomie kształcenia wyższego i na 
stopień magistra lub doktora łączą pracę 
z nauką na wyższym poziomie. Praktykant 
zdobywa praktyczne doświadczenie 
i kwalifikacje i jednocześnie otrzymuje 
wynagrodzenie. I nie ma czesnego, 
wymaganego na studiach na wyższej 
uczelni – są one współfinansowane 
przez rząd i pracodawców. 

Praktyki zawodowe na uzyskanie tytułu 
magistra lub doktora to nowy program. 
W ramach praktyki zawodowej studenci 
mogą uzyskać pełne stopnie licencjackie 
lub magisterskie i zostać absolwentem w 
stroju akademickim!

Istnieje wiele różnych praktyk zawodowych 
w wielu branżach i dla różnych ról 
zawodowych. 

Wyjaśniamy kwalifikacje 

Praktyki zawodowe na poziomie 
kształcenia wyższego i na uzyskanie 
tytułu magistra lub doktora

• Łączą pracę z nauką – praktykanci są 
zatrudnieni i otrzymują wynagrodzenie

• Jest to nauka w niepełnym wymiarze 
godzin w college’u, na wyższej uczelni 
lub u dostawcy szkoleń

• Może obejmować kwalifikacje 
uzyskiwane podczas kształcenia 
dualnego, uczelniane lub połączone, 
bądź kwalifikacje zawodowe 
odpowiednie dla danej branży

• Zdobądź pełne licencjackie lub 
magisterskie studia w ramach praktyk 
zawodowych na uzyskanie tytułu 
magistra lub doktora

• Bez płacenia czesnego – koszty szkoleń 
są współfinansowane przez rząd 
i pracodawców

• Możliwość zarabiania i zdobywania 
doświadczenia – praktykanci studiujący 
na poziomie kształcenia wyższego i na 
uzyskanie tytułu magistra lub doktora 
są płatnymi pracownikami, mającymi 
umowę o pracę i prawo do urlopu

*Department for Business, Innovation and Skills.

90% 
praktykantów pozostaje 

zatrudnionych po 
zakończeniu praktyki 

zawodowej*

71% 
z nich pozostaje u tego 

samego pracodawcy

Praktyki zawodowe na poziomie 
kształcenia wyższego i na 
stopień magistra lub doktora 
składają się z trzech elementów: 

PRACODAWCY
(firma pomagająca 

wprowadzić teorię do 
praktyki w miejscu  

pracy) 

PRAKTYKANCI

(organizacja, która uczy 
teorii wymaganej 

do realizacji zadań 
służbowych)

PODMIOT  
PRZEPROWADZAJĄCY 

SZKOLENIAInformacje na temat praktyk 
zawodowych na poziomie kształcenia 
wyższego i na stopień magistra lub 
doktora podano na stronie  
university.which.co.uk

Bieżące możliwości w tej dziedzinie 
podano w portalu gov.uk

„Praktyka zawodowa to 
fantastyczny sposób kształcenia 
się przez młodzież w pracy, 
odbywania w pełni finansowanego 
szkolenia (i płatny czas nauki!) 
z jednoczesnym zdobywaniem 
uznawanych w branży kwalifikacji 
zawodowych. Poszukujemy 
mocno zmotywowanych osób 
z prawdziwą pasją w danej 
dziedzinie, a także z minimalnymi 
kwalifikacjami do nauki na 
wyższym poziomie, aby rozpocząć 
praktyki zawodowe na Poziomie 
4. Praktykanci zaczynają od tych 
samych siatek płac, co nasi obecni 
pracownicy i od pierwszego dnia 
są częścią naszej stałej kadry”.

Neil Baxter, 
Menedżer Kadry Strategicznej, Aviva
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NORFOLK

Anglia 
Ruskin 
University
Cambridge

Easton 
& Otley 
College
Easton

College  
of West  
Anglia
Cambridge

College of  
West Anglia
King’s Lynn

West Suffolk 
College
 Bury St Edmunds 

Cambridge 
Regional 
College
Cambridge

University 
of Cambridge
Cambridge

Anglia 
Ruskin 
University
Peterborough

University 
of Suffolk
Ipswich

Suffolk New 
College
Ipswich

Easton & 
Otley College
Otley

City College 
Norwich
Norwich

Norwich 
University 
of the Arts
Norwich

East Coast 
College
Lowestoft

East Coast 
College
Great Yarmouth

SUFFOLK

CAMBRIDGESHIRE 
AND PETERBOROUGH

Peterborough 
Regional 
College
Peterborough

University Centre 
Peterborough
Peterborough

University 
of East Anglia
Norwich

WYŻSZA UCZELNIA 
CZY COLLEGE 

Wybór właściwego miejsca studiów nie jest łatwy. Oto 
kilka czynników, które należy rozważyć.

Kierunki studiów

Kierunki studiów mogą być bardzo różne – 
przejrzyj opisy w prospektach w witrynach 
internetowych, aby potem dziecko mogło 
dostosować swoje wybory. 

Sprawdź wymagania wstępne – czy dziecko 
spełnia podstawowe wymagania (takie jak 
minimalna liczba punktów UCAS lub oceny 
z poszczególnych przedmiotów).

Przejrzyj inne możliwości – studiowanie za 
granicą lub silne związki z branżą, w której chcesz 
pracować w przyszłości.

Lokalizacja 

Innym sposobem zawężenia możliwości jest 
upewnienie się, gdzie dziecko chce mieszkać.

• Jak daleko od domu?

• Na kampusie czy na uczelni zlokalizowanej 
w mieście?

• Koszty podróżowania?

Renoma 

Renoma uczelni wyższej lub college’u jest inna w 
zależności od przedmiotu. Korzystając z inspiracji 
nauczycieli, należy znaleźć wyższą uczelnię lub 
college oferujący kierunek, który podoba się 
dziecku.

Lista rankingowa wyższych uczelni – 
timeshighereducation.com

Rankingi wykonane przez studentów – 
thestudentsurvey.com

Możliwości zatrudnienia

Podczas nauki dobrze jest rozpocząć budowanie 
doświadczenia zawodowego, aby odróżniać się 
od innych absolwentów. 

Czy wyższa uczelnia jest dobrze powiązana 
z branżą i czy jest to widoczne w programie 
kierunku studiów? 

Przejrzyj dział karier zawodowych i poznaj podane 
wskazówki – czy pomagają w zapewnieniu 
praktyk zawodowych? 

Odkrywanie pasji dziecka

Dzięki tysiącom zajęć na poziomie szkolnictwa 
wyższego każdy znajdzie coś dla siebie. 
Twoje dziecko będzie miało okazję uczyć się 
przedmiotu, który kocha – nauczanego przez 
specjalistów i to z fantastycznymi wynikami.

 

„Wspierajcie decyzje dziecka 
i zachęcajcie je do zadawania pytań 
i uzyskiwania jak największej wiedzy 
o wybranym kierunku lub instytucji, aby 
mogło dokonać świadomego wyboru”. 

Holly Bowden 
Menedżer ds. Rekrutacji,  
University of Suffolk
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W samej tylko Anglii Wschodniej, niedaleko od 
każdego z nas istnieje pięć wyższych uczelni i osiem 
pomaturalnych college’ów. Dziecko może preferować 
naukę niedaleko od domu i nie wyjeżdżać zbyt daleko. 

Perspektywy zatrudnienia: 

87% 
absolwentów znajduje 

zatrudnienie w porównaniu 
do 70% osób niebędących 

absolwentami



12 | Informator | Studia po ukończeniu szkoły – Przewodnik dla rodziców i opiekunów Informator | Studia wyższe – Przewodnik dla rodziców i opiekunów | 13

DNI OTWARTE

„Uczestniczyliśmy w siedmiu 
dniach otwartych w rejonie, 
który sami sobie wyznaczyliśmy. 
To była ważna część tego 
procesu. Kiedy zobaczyliśmy 
uczelnię, na którą potem 
dostała się nasz córka, od 
razu powiedziała – „Naprawdę 
podoba mi się. To tutaj chcę 
być”. Studia na uczelni to także 
czas dorastania, rozpościerania 
skrzydeł i to właśnie zaczyna się 
podczas dni otwartych”.

John – rodzic

„Zespół w Norwich University of the Arts 
(NUA) ściśle współpracuje z branżami 
kreatywnymi, aby przygotować 
studentów do pracy. Opracowano nowe 
inicjatywy wspierające podejmowanie 
pracy. Obejmuje to NUA Profile, system 
gryfikacji do rozwoju umiejętności 
zatrudnienia. 

Istnieje także zupełnie nowy program 
o nazwie Creative Internship Scheme. 
Umożliwia to małym kreatywnym 
firmom zatrudnianie absolwentów 
wspieranych przez uczelnię przez 
12 tygodni trwania programu”.

Sarah Steed  
Dyrektor ds. Innowacji i Zatrudniania, 
Norwich University of the Arts
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Dni otwarte to naprawdę doskonały sposób na osobiste 
zetknięcie się z wyższymi uczelniami i college’ami. Można 
uzyskać wtedy więcej informacji na temat kierunków studiów, 
obiektów i udogodnień na wyższej uczelni lub w college’u.

W spotkaniach tych bierze udział wielu 
studentów i pracowników uczelni, którzy 
odpowiadają na wszelkie pytania i mogą pomóc 
Tobie oraz Twojemu dziecku poczuć atmosferę 
tego miejsca. Wykorzystaj ten czas na zwiedzanie 
okolicy. Czy jest to miejsce, które wyobrażasz 
sobie jako miejsce zamieszkania dziecka? 
Czy dziecko byłoby tutaj szczęśliwe?

Przez cały dzień odbędzie się wiele wystąpień, 
prezentacji o kierunkach i przedmiotach studiów. 
Dziecko może dowiedzieć się więcej na temat 
studiowania wybranego przez siebie przedmiotu 
lub zainspirować się czymś nowym!

Rozmowy na temat zakwaterowania studentów 
i finansowania nauki pozwolą Ci zrozumieć, 
jak to wszystko działa. Podczas większości dni 
otwartych studenci oprowadzają gości po całym 
kampusie, a studenci znają go najlepiej.

Także podczas dni otwartych często odbywają 
się targi informacji dla studentów, podczas 
których można porozmawiać z przedstawicielami 
rożnych działów wsparcia, takich jak dobrostan, 
rekrutacja, sport, Students’ Union i wiele innych.

Jeśli ktoś nie może przybyć na dni otwarte, 
wiele uczelni wyższych lub college’ów oferuje 
wycieczki w czasie wybranym przez osobę 
zainteresowaną. Wiele z nich prowadzi również 
wirtualne wycieczki, pokazujące, jak wygląda 
kampus i obiekty. 

Daty dni otwartych i wycieczki 
wirtualne są podane pod adresem 
takeyourplace.ac.uk/open-days

Wraz z dzieckiem omawiajcie te punkty 
oraz róbcie notatki i porównujcie 
uczelnie wyższe:

Lista kontrolna do wyboru uczelni wyższej

A. Wybór kierunku i przedmiotów studiów

B. Warunki wstępne

C. Odległość od domu

D. Uczelnia na terenie miasta czy kampusu

E. Renoma/ranking

F. Obiekty (np. zakwaterowanie)

G. Stypendia naukowe i socjalne

Jeszcze przed dniem otwartym spisz 
pytania, na które chcesz otrzymać 
odpowiedzi. Na przykład: 

1. Jakie kierunki zawodowe wybrali ostatni 
absolwenci?

2. Ilu studentów uczęszcza na dany kierunek?

3. Ile czasu studenci spędzają na wykładach?

4. Czy istnieją możliwości studiowania 
za granicą? 

5. Jakie sporty można uprawiać i jakie istnieją 
stowarzyszenia? 

6. Z jakiej pomocy mogą korzystać studenci? 

Na stronie UCAS search.ucas.com studenci 
mogą zapoznać się ze szczegółami wielu 
kierunków i wymaganiami wstępnymi.
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„Większość kierunków studiów 
kreatywnych będzie wymagać 
udziału w rozmowie kwalifikacyjnej 
i pokazania portfolio. Portfolio to 
sposób na pokazanie swojej pracy 
oraz zainteresowań i stwarza temat 
rozmowy, jeśli odbywa się jednocześnie 
z rozmową kwalifikacyjną. Może to 
być kopia fizyczna lub cyfrowa, jeśli na 
przykład interesuje Cię projektowanie 
gier i projekty gier, które chcesz pokazać.

Każda uczelnia będzie miała informacje 
na swojej stronie internetowej o 
terminach przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych”.

Lynne Simpkin,  
Menedżer ds. Rekrutacji i Pomocy 
Norwich University of the Arts 

UBIEGANIE SIĘ 
O PRZYJĘCIE 
NA STUDIA WYŻSZE
Wszyscy kandydaci składają podania 
o przyjęcie na studia na wyższej 
uczelni lub w college’u, korzystając z 
internetowego systemu o nazwie UCAS.

Składający podanie rodzic i opiekun nie musi 
niczego przekazywać do UCAS. Jednak UCAS 
podaje rodzicom i opiekunom wiele przydatnych 
informacji, w tym biuletyn i czasopismo. 

Studenci mogą wybrać maksymalnie pięć 
zajęć z większości przedmiotów. Mogą one być 
wykładane na pięciu różnych uczelniach lub na 
tej samej uczelni na innym kierunku. 

Gdy dziecko naciśnie przycisk „Prześlij” (Send) 
przy swoim podaniu, jest ono najpierw wysyłane 
do ich szkoły lub college’u dziecka, a nie 
bezpośrednio do UCAS. Szkoła musi wypełnić 
kilka części, takich jak referencje. Dlatego 
ważne jest, aby nie czekać z wypełnieniem 
podania do ostatniej chwili. 

Co znajduje się w podaniu?

1. Zarejestruj się (Register), aby „Złożyć podanie” 
(Apply)

2. Dane osobowe (Personal details)

3. Dodatkowe informacje (Additional information) – 
o środowisku dziecka

4. Finansowanie studenta (Student finance) – 
ogólny przegląd, dziecko będzie ubiegać się 
o dofinansowanie dla studentów za pomocą 
„Student Loans Company”, slc.co.uk 

5. Wybrane kierunki (Course choices) – 
instytucja i kierunki 

6. Historia edukacji (Education history) – kwalifikacje 
zdobywane począwszy od szkoły średniej

7. Historia zatrudnienia (Employment history) – 
w przypadku zatrudnienia z wynagrodzeniem

8. Osobiste oświadczenie (Personal Statement) – 
podany przez dziecko opis jego ambicji, umiejętności 
i doświadczenia

9. Referencje (Reference) – pisemne polecenie przez 
nauczyciela, doradcę lub osobę z profesjonalnymi 
kwalifikacjami (np. lekarz, prawnik itd.) W przypadku 
podań do szkół lub college’ów ta część nie pojawi się 
w części „Złóż podanie” (Apply), ponieważ zostanie ona 
sporządzona przez szkołę, do której dziecko uczęszcza. 

„Rodzic może być wymieniony jako 
„Wskazana osoba” na stronie składania 
podań przez UCAS (wyższa uczelnia 
może rozmawiać z tą osobą o podaniu), 
ale ogólnie uczelnie wolą rozmawiać 
bezpośrednio z osobą składającą podanie”. 

Holly Bowden, 
Menedżer ds. Rekrutacji, 
University of Suffolk
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Osobiste oświadczenia

Osobiste oświadczenie to okazja dla dziecka na pokazanie 
uczelni wyższej lub college’u, kim jest jako osoba i opisanie 
tego własnym stylem. Jest to najbardziej czasochłonna część 
składania podania i można przy tym skorzystać z pomocy szkoły. 

Osobiste oświadczenia zajmują około 500 słów lub jedną stronę. 

Porady dotyczące napisania 
osobistego oświadczenia:

  Skup się na studentach i przedmiotach 

  Dlaczego są interesujące i pozytywnie 
się wyróżniają?

  Dlaczego wybrali ten przedmiot? 
Dlaczego ich to interesuje? Zachęcaj 
ich do wykazania się wiedzą i 
zamiłowaniem przedmiotu. 

  Niech wymienią swoje doświadczenie 
zawodowe lub inne działania oraz ich 
znaczenie dla przedmiotu.

  Ich doświadczenie życiowe. Jakie 
ciekawe rzeczy zrobili i dlaczego to 
sprawia, że   są właściwą osobą, która 
powinna uczęszczać na dany kierunek.

  Jakich klubów są członkami i w jakich 
zajęciach uczestniczą? 

  Co wnieśliby do życia uczelni?

  Uczniowie wysyłają to samo osobiste 
oświadczenie do wszystkich pięciu 
„wybranych uczelni” – ważne jest, aby 
nie podawać nazw uczelni. 

Kandydaci ubiegają się o przyjęcie na wyższe 
uczelnie lub do college’ów, składając podania 
na stronie ucas.com/students

Znajdź przydatne informacje dla 
rodziców i opiekunów na stronie 
UCAS.com/parents
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HARMONOGRAM 
UCAS 
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Czerwiec – wrzesień

Uczniowie klasy 12 
decydują, co chcą 
studiować i na jaką 
uczelnię chcieliby 
się dostać. Dziecko 
powinno zarejestrować 
się na stronie UCAS.com 
pod koniec klasy 12. 

Lato to świetna pora 
na wzięcie udziału w 
dniach otwartych. Będą 
one trwały do klasy 13, 
ale przed dokonaniem 
ostatecznych wyborów 
należy poświęcić 
wystarczająco dużo 
czasu na zapoznanie 
się z zainteresowaniami 
dziecka. 

Wrzesień – grudzień

Szkoły ustalają 
wewnętrznie 
terminy podawania 
wszystkich informacji, 
dokonywania wyborów 
i składania osobistych 
oświadczeń do UCAS, 
które muszą złożyć 
uczniowie klasy 13.

15 października

Termin zgłoszeń na 
dowolny kierunek 
na uniwersytetach 
w Oksfordzie i 
Cambridge lub na 
większości kierunków 
medycznych, 
weterynarii, nauk 
przyrodniczych 
i stomatologii.

15 stycznia

Ostateczny termin 
składania dokumentów 
do UCAS na większość 
studiów licencjackich. 
Szkoły muszą mieć 
czas na sprawdzenie 
podań i napisanie 
referencji – sprawdź 
terminy podawane 
przez szkołę. Podania 
złożone po tej dacie 
będą rozpatrywane 
tylko wtedy, gdy 
zostaną rozpatrzone 
podania złożone w 
terminie, a niektóre 
kierunki mogą 
zostać zamknięte 
w wyznaczonym 
terminie.

Styczeń – luty

Oferty przyjęcia 
na studia mogą 
nadchodzić od 
momentu otrzymania 
podania. Po otrzymaniu 
wszystkich odpowiedzi 
uczniowie muszą 
dokonać wyboru z 
dwóch ostatecznych – 
pierwszy i drugi wybór.

Po ich wybraniu 
wszystkie inne oferty 
są nieważne.

25 lutego rozpoczyna 
się UCAS Extra. 
Odwiedź portal 
UCAS.com.

Luty – czerwiec 

Wnioski o Student 
Finance (finansowanie 
dla studentów) 
można składać od 
lutego, a pod koniec 
maja obowiązuje 
termin „gwarancji 
finansowania”. W razie 
przeoczenia terminu 
wsparcie finansowe 
może nie obowiązywać 
przed datą rozpoczęcia 
studiów. Złóż wniosek 
online o dofinansowanie 
Student Finance 
England w portalu 
gov.uk.

Studenci powinni 
ubiegać się o 
zakwate rowanie przy 
zdecydowanym („firm” 
w systemie UCAS) 
wyborze. 

Lipiec

Ogłaszane są wyniki 
BTEC.

Rekrutacja na wolne 
miejsca będzie 
ogłoszona w portalu 
UCAS.com. Uczelnie 
wyższe i college’e będą 
ten wykaz regularnie 
aktualizować. Jeśli od 
razu nie znajdziesz 
poszukiwanego 
kierunku, spróbuj 
później. Taka dodatkowa 
rekrutacja odbywa się 
od lipca do września.

Lipiec/sierpień

Dzień ogłoszenia 
wyników – wyniki są 
publikowane przez 
szkołę, a oferty 
wybranych uczelni 
są wyświetlane 
w UCAS Track. 
Kandydaci, którzy 
uzyskali wymagane 
wyniki, muszą 
potwierdzić swój 
wybór. Ci, którzy nie 
uzyskali wymaganych 
wyników, mogą jednak 
nadal otrzymać ofertę 
lub mogą poczekać na 
dodatkową rekrutację.

Wrzesień/październik

Zajęcia rozpoczynają 
się pod koniec 
września lub na 
początku października. 
Powodzenia!

15  
STYCZNIA A*

15 PAŹ
DZIERNIKA

UCAS.COM
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DOBROSTAN 

„Ćwiczenia”

„Śmiech”

Ostatnie lata edukacji dziecka 
mogą być pełne trudnych decyzji i 
stresu, co może zmniejszać poczucie 
własnej wartości, obniżać odporność i 
powodować depresję. We Wschodniej 
Anglii współpracowaliśmy z organizacją 
charytatywną w Cambridgeshire, 
Peterborough and South Lincolnshire 
(CPSL) Mind i ich programem Stress 
LESS, ucząc się, jak „Take five; feel 
better” (Wprowadź pięć zmian i poczuj 
się lepiej). 
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Proste sposoby osiągnięcia Stress LESS

Stosuj Stress LESS

#Take5challenge

„Oddech”

Uzyskiwanie ocen! Stress LESS Istnieje wiele metod, dzięki 
którym możecie poradzić sobie ze stresem.

Proste sposoby osiągnięcia 

Stress LESS

Zarządzaj czasem 
Zachęcaj dziecko do planowania swojego 
czasu, aby miało nad nim kontrolę. 
Dziecko musi przeznaczyć wystarczająco 
dużo czasu na hobby oraz dla przyjaciół.

Sen 
I Ty i dziecko musicie się wysypiać.

Ćwiczenia 

Niewielka ilość ćwiczeń – nawet 
dziesięć minut spaceru lub jazdy na 
rowerze może pomóc

Śmiech 
Dziecko powinno być szczęśliwe i 
śmiech może pomóc zwalczyć stres.

Oddech
Poświęcenie pięciu minut na 
oddychanie może znacznie 
zmniejszyć stres.

„Niektórzy studenci szybko się zadomawiają 
i dostosowują do nowego stylu życia. Inni 
mogą mieć z tym trudności, zwłaszcza 
początkowo, gdy są z dala od przyjaciół 
i rodziny. Mogą się martwić o przebieg 
studiów, nawiązywanie przyjaźni, często 
o całkowitą samodzielność uzyskaną po 
raz pierwszy w życiu. 

Wszystkie uczelnie wyższe i college’e 
zaproponują bezpłatną i poufną przestrzeń 
dla studentów. Zaniepokojeni rodzice i 
opiekunowie mogą kontaktować się z porad-
niami psychologicznymi przy uczelniach 
wyższych i podzielić się swoimi obawami 
dotyczącymi zdrowia emocjonalnego lub 
psychicznego syna bądź córki”.

Suzanne Drieu, 
Zastępca Kierownika, Poradnia 
Psychologiczna i Dobrostanu, Anglia 
Ruskin University

Z kim można 
porozmawiać?

StressLESSTake5

StressLESScampaign

cpslmind.org.uk/what-we-do/

campaigns/stress-LESS

Pięć niewielkich zmian;

Przez pięć tygodni;

Poczujesz się lepiej

Jeśli uważasz, że dziecko odczuwa presję 
i nie radzi sobie ze stresem, porozmawiaj 
z nim! Postaraj się zrozumieć jego punkt 
widzenia. Jeśli uważasz, że dziecko 
skorzysta więcej z rozmowy z kimś innym, 
można skorzystać z lokalnych usług, 
oferujących bezpłatne i poufne wsparcie 
młodym ludziom.

YMCA 
(Cambridgeshire & Peterborough) 
T: 01733 373175 
www.theymca.org.uk

Centre 33 
T: 01223 316488 
www.centre33.org.uk

Na stronie www.youngminds.org.uk można 
znaleźć wiele użytecznych informacji

„Wiadomo, że 75% chorób psychicznych 
rozpoczyna się przed ukończeniem 
przez dziecko 18 roku życia, co wskazuje 
potrzebę wczesnej profilaktyki i interwencji. 

Można zastosować proste działania 
i uświadomić młodym ludziom, jak 
można zachować zdrowie psychiczne 
i poinformować ich o sposobach dbania o 
nie. W organizacji CPSL Mind opracowaliśmy 
zasoby Stress LESS, które mają pomagać 
rodzicom, opiekunom, przyjaciołom, rodzinie, 
szkole, college’om i uczelniom wyższym w 
przekazywaniu studentom takich informacji”.

Rob Earl,  
Kierownik ds. Kampanii i Komunikacji, 
Cambridgeshire, Peterborough i South 
Lincolnshire (CPSL) Mind

„Sen” „Zarządzaj 

czasem”
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FINANSE STUDENTA 

Pożyczka na koszty czesnego

Dla studentów z Wielkiej Brytanii pożyczka na 
koszty czesnego pokrywa je w całości i jest 
przekazywana bezpośrednio do wyższej uczelni, 
zatem dziecko nigdy nie zobaczy tych pieniędzy. 
Uczelnie wyższe i college’e mogą pobierać od 
studenta na studiach stacjonarnych do 9,250 GBP 
rocznie za zajęcia rozpoczynające się w 2018 roku.

Pożyczka na koszty utrzymania

Studenci mogą ubiegać się o pożyczkę na koszty 
utrzymania, takie jak zakwaterowanie, wyżywienie, 
podróże, rozrywki, itp. Kwota, jaką dziecko może 
pożyczyć, zależy od miejsca studiów oraz od 
dochodu gospodarstwa domowego jego rodziny.

Oznacza to, że dzieci z rodzin o niższych dochodach 
otrzymują większe wsparcie finansowe. 

Student Finance poinformuje dziecko, ile może 
pożyczyć po zakończeniu rozpatrywania jego 
wniosku. Jest to obliczane na podstawie dochodu 
gospodarstwa domowego i każdy student 
otrzymuje inną kwotę. 

Tabela ta pokazuje, ile 
mieszkający poza domem i poza 
Londynem student powinien 
otrzymać i jak wysoki wkład, 
według rządu, mogą wnieść 
rodzice i opiekunowie.

Gdzie mieszkasz 
i studiujesz?

Maksymalna kwota 
pożyczki na koszty 
utrzymania udzielana 
w latach 2018/19

Mieszkam w domu 7324 GBP

Mieszkam poza domem, 
poza Londynem

8700 GBP

Mieszkam poza 
domem, w Londynie

11,354 GBP

Rodzina z dochodem 
gospodarstwa 
domowego 
wynoszącym...

Otrzyma 
pożyczkę 
studencką w 
wysokości...

Przewidywany 
wkład rodziców 
wynosi...

25,000 GBP lub mniej 8700 GBP 0 GBP

30,000 GBP 8076 GBP 624 GBP

35,000 GBP 7452 GBP 1248 GBP

40,000 GBP 6828 GBP 1872 GBP

45,000 GBP 6204 GBP 2496 GBP

50,000 GBP 5579 GBP 3121 GBP

55,000 GBP 4955 GBP 3745 GBP

60,000 GBP 4331 GBP 4369 GBP

62,187 GBP 4054 GBP 4646 GBP

Rodzice Harveya płacą 624 GBP 
rocznie, dopłacając mu do kosztów 
utrzymania (w tym żywność, koszty 
transportu, imprezy towarzyskie, 
artykuły gospodarstwa domowego, 
ubrania, książki).

Koszty zakwaterowania Harveya 
podczas studiów wynoszą 145 GBP* 
tygodniowo przez 38* tygodni trwania 
semestru. Obejmuje to rachunki za 
prąd, gaz i ubezpieczenie mienia 
domowego (przed kradzieżą i 
uszkodzeniem)*. 

* Koszty zakwaterowania, co jest 
wliczone w cenę i okres trwania najmu 
będą inne na każdej uczelni wyższej.

Pomocne narzędzie do ustalania 
budżetu: 

studentcalculator.org 
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Więcej informacji można znaleźć 
pod adresem takeyourplace.ac.uk/
parents-finances

Łączny dochód Harveya 
wynosi 8700 GBP

Czynsz płacony 
przez Harveya w roku 
akademickim

Koszty utrzymania Harveya

Koszty utrzymania 
Harveya wynoszą 83,95 
GBP tygodniowo przez 
38 tygodni semestru 
(3190 GBP/38).

Wydatki Harveya ogółem 
wynoszą 

5510 GBP

3190 GBP

8700 GBP

Harvey właśnie 
zaczyna pierwszy 
rok studiów na 
wyższej uczelni

Otrzymał pożyczkę na czesne, jakie co roku 
musi płacić za edukację na wyższej uczelni 
w wysokości do 9250 GBP. Na podstawie 
dochodu jego rodziców wynoszących 30,000 
GBP oraz ponieważ mieszka poza domem i poza 
Londynem. 

Ma kredyt na koszty utrzymania w wysokości 
8076 GBP rocznie. 

Rodzic lub opiekun musi 
poinformować Student Finance, 
czy on lub jego partner mają 
finansowo zależne dzieci, 
ponieważ ten fakt może 
zmienić obliczenia dochodu 
gospodarstwa domowego.
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Zrozumiałe jest, że największym problemem dla wielu rodziców i 
opiekunów jest finansowanie studiów dziecka. Jednakże dziecko może 
uzyskać pieniądze na pokrycie czesnego i kosztów utrzymania.

W Anglii kredyty studenckie zapewnia Student Finance England. 
Gov.uk/student-finance
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FINANSE STUDENTA 
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„Jeśli dziecko potrzebuje dodatkowej 
pomocy, nie pozwól, aby to je powstrzymało. 
Uczelnie wyższe i college’e pomaturalne 
zapewniają wsparcie studentom 
niepełnosprawnym. Przemyśl, co jest takiemu 
studentowi potrzebne i poproś o poradę.”

Disability Resource Centre,  
University of Cambridge

Dodatkowa pomoc

Oprócz pożyczek studenckich dziecko może 
ubiegać się o dodatkową pomoc finansową dzięki 
stypendium naukowemu lub socjalnemu, uchyleniu 
czesnego lub środkom z funduszu przeznaczonego 
na pomoc studentom borykającymi się z 
trudnościami finansowymi. Są one przyznawane na 
podstawie osiągnięć, a niektóre z nich uwzględniają 
dochody gospodarstw domowych. 

Z dodatkowej pomocy mogą także skorzystać 
dzieci z niepełnosprawnością oraz osoby studiujące 
szczególny kierunek (np. medycynę i stomatologię). 
Dziecko powinno złożyć wniosek do wybranej przez 
siebie uczelni lub college’u, ponieważ może to być 
czynnikiem decydującym o jego miejscu studiów.

Zasiłek dla studentów niepełnosprawnych to stypendium 
na pokrycie dodatkowych kosztów ponoszonych przez 
studenta w związku z niepełnosprawnością. Aby złożyć 
wniosek, studenci muszą wypełnić formularz wniosku ze strony: 
gov.uk/disabled-students-allowances-dsas

Zasiłek dla studentów niepełnosprawnych 

Haseena od dwóch lat pracuje jako 
projektantka i zarabia 30,000 GBP. Spłaca 
kredyt studencki po 37 GBP miesięcznie. 
Są to spłaty kredytów na czesne i na 
koszty utrzymania. Pracodawca Haseeny 
potrąca raty spłat bezpośrednio z jej 
wynagrodzenia.

Judy studiowała w lokalnym college’u i rozpoczyna pracę jako 
księgowa. Zarabia 22,500 GBP. Spłaca 0 GBP za pożyczkę 
na czesne i koszty utrzymania.

„Rozumiemy, że koszty studiów na 
wyższej uczelni mogą zniechęcać, ale 
trzeba pamiętać, że młoda osoba nie 
musi płacić niczego z góry, a spłaty 
pożyczek studenckich są powiązane z 
wynagrodzeniem po ukończeniu studiów, 
a nie z wysokością kwoty do spłacenia. 
Nigdy nie będzie wymagana spłata kwoty 
wyższej, niż kwota, na jaką absolwenci 
studiów mogą sobie pozwolić”.

Holly Bowden,  
Menedżer ds. Pomocy, 
University of East England 

Spłacanie pożyczek

Dziecko zacznie spłacać pożyczki 
tylko wtedy, gdy będzie zarabiać 
powyżej 25,000 GBP (od kwietnia 
2018 roku). 

• Będzie spłacać po 9% za dochód powyżej 
25,000 GBP. 

• Spłata jest automatycznie potrącana 
z czeków wynagrodzenia w ten sam sposób, 
jak podatki, więc nie ma obawy, że któraś rata 
spłaty nie zostanie wniesiona.

• Jeśli wynagrodzenie spadnie poniżej 
25,000 GBP, raty spłaty nie będą potrącane.

• Po 30 latach pozostały dług zostanie 
anulowany. 

Na stronie thescholarshiphub.org.uk 
można przejrzeć i złożyć wnioski 
o brytyjskie stypendia.
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SZANSE NA 
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 

Zmniejszanie zadłużenia studentów

Dla niektórych młodych ludzi i ich rodziców 
niepokój związany z kosztami wyprowadzki z domu 
rodzinnego może położyć kres ich aspiracjom 
studiowania na uczelni lub w college’u. 

Oczywistym sposobem zaoszczędzenia pieniędzy 
jest pozostanie dziecka w domu podczas studiów. 
Koszt zakwaterowania wynosi około 4000 GBP 
rocznie. Gdy weźmie się pod uwagę oszczędność 
na żywności, praniu, rachunkach, takich jak 
abonament telewizyjny i Internet, oszczędności 
są naprawdę duże.

Więcej studentów dojeżdżających

Wiele uniwersytetów i college’ów 
ustrukturyzowało swoje plany lekcji na dwa lub 
trzy pełne dni, co ułatwia dojazd studentom. 
Jest to dogodniejsze dla studentów, którzy 
mają zobowiązania rodzinne lub pracę na część 
etatu, a także może ułatwić zarządzanie czasem 
studiów. 

Kontakty z lokalnymi firmami

Studiowanie w pobliżu domu może dać 
studentom możliwość nawiązania kontaktów 
z lokalnymi firmami. Jest to doskonała podstawa 
przyszłych możliwości rozwoju zawodowego. 

Wiele uczelni i college’ów ma powiązania z 
lokalnym środowiskiem biznesowym, które 
chce rekrutować absolwentów ze znajomością 
miejscowego terenu. Mogą to być formalne 
porozumienia w sprawie pracy – niektóre płatne, 
a inne niepłatne – które mogą stanowić wstęp do 
zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. 

Perspektywa wyprowadzenia się dziecka na czas 
studiów daleko od znajomych miejsc i komfortu 
domu może je zniechęcać. Przeprowadzka z dala od 
domu nie dla wszystkich jest idealnym rozwiązaniem, 
a studia na miejscu zapewniają wiele korzyści.

MOŻLIWOŚCI 
ZAKWATERO
WANIA

Zakwaterowanie zapewnianie przez uczelnie 

Większość uczelni zapewnia zakwaterowanie 
studentom pierwszego roku. Baza lokali 
mieszkalnych jest zarządzana przez uczelnię 
i stanowi dobre przejście od życia w domu 
do życia samodzielnego, dając studentom 
możliwość przenoszenia się do kwater 
prywatnych w ostatnich latach studiów.

Często rachunki za media są wliczone w czynsz – 
sprawdź to na uczelni. Klucze do sypialni są 
niepowtarzalne; student może otworzyć tylko 
drzwi do swojej sypialni.

Prywatne akademiki 

Specjalny kompleks mieszkalny dla studentów. 
Układ jest podobny, jak w akademikach 
zarządzanych przez wyższe uczelnie, ale są 
one własnością prywatnej firmy. Czynnikami 
decydującymi o kosztach decyduje to, jakie 
opłaty za media są wliczone, jakie udogodnienia 
są na miejscu i odległość od kampusu. 

Kwatery prywatne 

Wynajem wspólnie z innymi studentami. Sprawdź, 
jakie rachunki są wliczone (w tym depozyt) i jak 
daleko trzeba jechać, aby dostać się na zajęcia. 

Pozostanie w domu 

Dla niektórych studentów mieszkających w domu 
może to być dobre rozwiązanie, o ile nie mają nic 
przeciwko pozostaniu w domu! Prawdopodobnie 
wychodzenie z domu i spotykanie się z innymi 
studentami będzie wymagać od nich więcej 
wysiłku, ale zaoszczędzą pieniądze i unikną 
kłopotów związanych z przeprowadzką. Dojazdy 
mogą wiązać się z innymi doświadczeniami 
podczas studiów. Przemyśl, co jest dobre dla 
dziecka.

Jeśli podczas studiów dziecko 
mieszka z dala od domu, 
rozwija cenne umiejętności 
życiowe, takie jak gotowanie 
dla siebie, sprzątanie, pranie 
i zarządzanie finansami.

Informator | Studia wyższe – Przewodnik dla rodziców i opiekunów | 25

„Jeśli dziecko ma obawy przed 
wyprowadzeniem się z domu, doskonałym 
pomysłem może być dojeżdżanie do 
uczelni lub college’u. Będzie miało pomoc 
rodziny i przyjaciół oraz będzie korzystać 
z mieszkania w domu rodzinnym”.

Kevin – rodzic
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WYJAŚNIENIE 
TERMINOLOGII

Sprawdzanie środków (Means testing) 
Ocena dochodu gospodarstwa domowego 
studentów w celu ustalenia wysokości kredytu 
na utrzymanie przysługującego studentowi od 
rządu brytyjskiego w celu pokrycia kosztów 
utrzymania.

Studia podyplomowe (Postgraduate degree) 
Zazwyczaj zapewniające stopień Masters lub 
PhD, studia podyplomowe to wyższy poziom 
studiów i kwalifikacji osiągany po uzyskaniu 
przez studenta stopnia licencjata (kwalifikacji 
pierwszego stopnia).

Stypendia (Scholarships) Dotacja finansowa 
lub świadczenie przyznawane studentowi na 
wsparcie jego edukacji. Najczęściej przyznawane 
na podstawie osiągnięć akademickich lub 
wyjątkowych osiągnięć w sporcie bądź sztuce.

Studia sponsorowane (Sponsored degree) 
Studenci pracują podczas studiów. Może to być 
cały dyplom ukończenia studiów z pełnym lub 
częściowym sponsorowaniem przez instytucję 
profesjonalną i może odnosić się do praktyki 
na poziomie kształcenia wyższego, foundation 
degree lub dyplomu ukończenia studiów.

Czesne Kwota płatności za studia wyższe. 
Maksymalną wysokość czesnego ustala rząd.

UCAS The Universities and Colleges Admissions 
Service (UCAS) to organizacja z siedzibą w 
Wielkiej Brytanii, której główną rolą jest obsługa 
procesu ubiegania się o przyjęcie na brytyjskie 
uczelnie wyższe. Podania do wszystkich 
wyższych uczelni należy składać poprzez UCAS 
Apply, a nie bezpośrednio na uczelnie.

UCAS Extra Okazja dla studentów bez ofert (po 
rozpatrzeniu podań) do złożenia podań o inne 
możliwości nauki na uczelni.

UCAS Track Po złożeniu podania i otrzymaniu 
powitalnej wiadomości e-mail, postęp 
rozpatrywania podania można śledzić 
w systemie UCAS Online w dowolnym 
momencie całego procesu.

Bezwarunkowa oferta (Unconditional Offer) 
Oferta bez wymagań wobec ucznia, z wyjątkiem 
ukończenia szkoły.

Tytuł licencjata (Undergraduate degree) 
Otrzymany po trzyletnim lub czteroletnim 
okresie studiów. Student podczas studiów 
jest nazywany licencjatem (undergraduate), 
a po ukończeniu studiów jest absolwentem.

Przydatne łącza znajdziesz na stronie 
takeyourplace.ac.uk/parents

Zmiana wyboru (Adjustment) Może z tego 
skorzystać każdy, kto ma wyniki wyższe niż te 
wymagane dla jego oferty studiów. Dziecko 
może mieć możliwość zamiany swojego 
obecnego miejsca w jednej uczelni na miejsce 
na innej.

Praktyka (Apprenticeship) Studenci uczą 
się na stanowisku pracy i zdobywają uznane 
kwalifikacje w miejscu pracy. Kładzie się nacisk 
na szczególne umiejętności związane z pracą. 

Dodatkowa rekrutacja (Clearing) Sposób 
dostosowania wyższych uczelni do miejsc dla 
studentów. Dodatkowa rekrutacja UCAS to druga 
szansa na zdobycie miejsca, jeśli dziecko nie 
otrzymało oferty z żadnej z uczelni, do której się 
zgłosiło lub nie uzyskało wymaganych wyników. 
Odbywa się ona co roku, od lipca do września.

Oferta warunkowa (Conditional Offer) Oferta 
złożona studentowi, ale może z niej skorzystać 
tylko po spełnieniu przedstawionych mu 
warunków. Zwykle spełnia to wymagania danej 
uczelni w zakresie ocen.

Odroczenie (Deferral) Utrzymanie oferty 
złożonej na wybranej uczelni do następnego 
roku akademickiego. Trzeba sprawdzić, czy 
kierunek na wyższej uczelni akceptuje odroczone 
podania o wpisanie w poczet studentów.

Praktyka w celu uzyskania tytułu magistra lub 
doktora (Degree apprenticeship) Zapewnia 
dyplom ukończenia studiów, co ułatwia szkolenie 
akademickie i praktyczne.

Zdecydowany wybór/oferta (Firm choice/
offer Zdecydowany wybór/oferta następuje 
wtedy, gdy dziecko „zdecydowało się przyjąć” 
warunkową lub bezwarunkową ofertę złożoną 
mu przez wyższa uczelnię.

Rok zerowy (Foundation year) Dodatkowy rok 
studiów na początku nauki na wyższej uczelni 
umożliwiający studentowi spełnienie wymagań 
wstępnych.

Foundation degree Zaliczenie dwóch trzecich 
pełnych studiów kończonych dyplomem. 
Profesjonalny i w pełni elastyczny, umożliwiający 
studentom naukę w pełnym lub niepełnym 
wymiarze godzin.

Praktyki zawodowe na poziomie kształcenia 
wyższego (Higher Apprenticeship) Obejmuje 
kwalifikacje akademickie i zawodowe oraz naukę 
na poziomach od czwartego do siódmego.

Higher National Certificate Kurs związany z 
pracą o jeden poziom poniżej Higher National 
Degree, prowadzony przez szkoły wyższe i 
college’e pomaturalne.

Higher National Degree Kurs związany z pracą 
prowadzony przez wyższe uczelnie i college’e 
pomaturalne.

Dyplom ukończenia studiów (Honours degree) 
Stopień licencjata przyznawany przez uczelnie i 
college’e.

Wybór/oferta ubezpieczenia (Insurance choice/
offer) Ubezpieczenie dotyczy oferty, która 
została przyjęta przez dziecko jako druga, jeśli 
zdecydowany wybór (firm choice) jest możliwy.

Kredyt na koszty utrzymania (Maintenance loan) 
Kredyt, o jaki mogą ubiegać się studenci, zazwyczaj 
poprzez Student Finance England, gdy potrzebują 
pomocy w opłacaniu kosztów utrzymania i 
zakwaterowania. Kredyt ten podlega spłacie po 
przekroczeniu progu wysokości wynagrodzenia.
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