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DESPRE TAKE 
YOUR PLACE 
Ca principală persoană cu influență în viața copilului 
dvs., îndrumarea pe care o oferiți va avea un impact 
semnificativ asupra realizărilor sale educaționale 
și a viitorului său pe termen lung.

Am alcătuit acest ghid pentru a vă ajuta să vă sprijiniți 
copilul în luarea de decizii în cunoștință de cauză 
despre viitorul său.

Take Your Place este un program cu obiectivul 
de a ajuta tinerii cu vârsta între 13 și 19 ani să ia în 
considerare opțiunile lor de studii după școală sau 
colegiu. Lucrăm în Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire 
și Peterborough. Printre partenerii noștri se 
numără toate universitățile și colegiile de formare 
complementară din East Anglia. 

Activitatea noastră din cadrul școlilor și comunităților 
include vizitarea universităților și colegiilor. De 
asemenea, poate însemna participarea la ateliere 
și sesiuni cu o gamă largă de subiecte, destinate să 
contribuie la a descoperi ce anume îi inspiră pe tineri. 

PARTENERI NEACO:

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

Absolvenții câștigă

£10.000 
mai mult pe an decât persoanele 

fără studii superioare*
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CĂILE CĂTRE STUDIILE 
DUPĂ ABSOLVIREA ȘCOLII
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Planificarea oricărei călătorii va fi dificilă dacă nu 
sunteți sigur(ă) care este destinația. Același lucru 
se poate spune și despre planificarea viitorului. 
Pentru puținii tineri care știu unde doresc să 
ajungă, planificarea este logică; pentru cei care 
nu știu, este mai dificilă.

Când vine vorba de a lua decizii importante, precum 
alegerea GCSEs, A-levels sau dacă să urmeze calea 
uceniciei sau a obținerii unei diplome, oferirea de 
îndrumare poate fi dificilă.

Calificările din învățământul superior îi pot ajuta pe 
tineri să aibă cariere de succes și slujbe stabile în East 
Anglia și nu numai. Diferitele căi se încadrează în trei 
categorii mari – academică, profesională și de învățare 
la locul de muncă.

Ceea ce i se potrivește unui copil nu este întotdeauna 
cea mai bună opțiune pentru altul. Pentru a vă asigura 
că copilul dvs. obține beneficii maxime din experiența 
sa, este importantă găsirea căii care i se potrivește 
cel mai bine – este o idee bună să începeți să luați în 
calcul opțiunile cu mult timp înainte.

Calificările de la același nivel au o dificultate 
similară, dar variază din punct de vedere al 
conținutului, stilului de învățare și evaluării. 

CĂILE ACADEMICE 
Căile academice sunt cea mai comună rută către universitate. 
Majoritatea studenților urmează această cale către A-levels, 
o diplomă de licență și uneori un masterat sau un doctorat. 

Diplomele mixte de tip „foundation degree” sunt potrivite 
pentru studenții nesiguri cu privire la destinația lor finală, 
pentru cei care doresc să studieze în timp ce lucrează și 
pentru cei care doresc o mai mare experiență profesională 
în timpul studiilor.

CĂILE PROFESIONALE 
Căile profesionale se axează pe dezvoltarea de abilități 
bazate pe muncă în timpul studiilor. Calificările profesionale 
pot oferi o cale către un curs complet finalizat cu licență, 
la fel ca și A-levels. A se vedea pagina 6.

CĂILE DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL 
DE MUNCĂ
Uceniciile de nivel superior și uceniciile cu diplomă sunt 
potrivite pentru studenții care doresc să fie angajați în timpul 
studiilor. Acestea sunt deschise pentru oricine cu vârsta peste 
16 ani și pot dura între 1 și 4 ani. Urmând atât calea uceniciei 
de nivel superior, cât și calea uceniciei cu diplomă, puteți 
obține o calificare cu diplomă completă. A se vedea pagina 6.

Absolvenții pot ocupa 
locuri de muncă la un nivel 
superior și pot ajunge mai 
departe în cariera aleasă. 
Din ce în ce mai frecvent, 
angajatorii cer acum de la 
candidați să aibă o diplomă 
de studii superioare.

PLANIFICAREA UNEI  

CĂI DE STUDIU 

Puteți găsi mai multe informații 
la adresa takeyourplace.ac.uk/
parents-choosing-a-pathway

CALEA 
ACADEMICĂ

CALEA 
PROFESIONALĂ

CALEA DE 
ÎNVĂȚARE 

LA LOCUL DE 
MUNCĂ

BTEC Level 4
NVQ Level 4
HNC și HND

NVQ Level 4

NVQ Level 5

Ucenicie de nivel 
superior

Ucenicie  
cu diplomă

Foundation  
Degree

Diplomă 
de licență

Diplomă de master 
sau doctorat

A Level

GCSE

BTEC Level 3
NVQ Level 3

BTEC Level 2
NVQ Level 2

ANUL 
XII-XIII

ANUL 
IX-XI
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Obiectele oferite în cadrul 
căilor profesionale și de 
învățare la locul de muncă

• Mass-media și activități editoriale

• Drept

• Contabilitate

• Industria aerospațială

• Bănci 

• Recrutare

• Inginerie de înaltă performanță

• Științele vieții 

• Securitate cibernetică

• Servicii de ambulanță

• Aviație

• Controlori financiari de bugete 
și costuri atestați

• Inginerie civilă

• Resurse umane

• Administrare acreditată

• Inginerie nucleară

• Tehnicieni transmisie de pe teren

• Asistenți veterinari

• Producție muzicală

• Design jocuri video

• Afaceri

Și multe altele...

CĂILE  
PROFESIONALE

Calificările profesionale oferă 
programe de învățare practică ce 
au legătură cu anumite posturi sau 
sectoare de angajare. 

Acestea sunt concepute să ajute 
tinerii să dobândească aptitudinile de 
care au nevoie pentru a obține primul 
loc de muncă, avansa în carieră 
sau trece la niveluri de învățământ 
superioare.

Calificările explicate 

BTEC

• O ofertă largă de colegii și ucenicii

• Obțineți puncte UCAS pentru 
învățământul superior 

Higher National Certificate (HNC)

• Durează un an

• Echivalent cu primul an universitar

• Duce la obținerea unei diplome

Higher National Diploma (HND)

• Durează doi ani (sau unul plus Higher 
National Certificate)

• Aproximativ echivalent cu al doilea an 
universitar

• Stil de învățare la locul de muncă

• Constituie o cale către universitate 
(poate reprezenta primii doi ani pentru 
obținerea unei licențe)

National Vocational Qualification (NVQ)

• Testarea abilităților la locul de muncă

• Studenții finalizează instruirea și apoi 
sunt evaluați la sarcini legate de muncă:

 •   Evaluarea portofoliului – elaborați 
dovada a ceea ce ați făcut la 
muncă.

 •   Observare – un evaluator 
urmărește și se asigură că sarcinile 
solicitate pot fi realizate.

• Nivelurile se bazează pe standardele 
naționale ale locului de muncă respectiv 
și fiecare unitate este aprobată dacă 
și când sunt îndeplinite standardele.

• Nu trebuie finalizată într-un anumit timp
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Studenții dobândesc valoroase 
competențe transferabile pe 
care angajatorii doresc să le 
aibă la locul de muncă, precum 
soluționarea problemelor, 
lucrul în echipă, inițiativa și 
comunicarea.

49%
Numărul de tineri care obțin 

o calificare de învățământ 
superior*

*Department for Education - Participation Rates in Higher Education: Academic Years 2006/2007-2015/2016
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CĂILE DE ÎNVĂȚARE 
LA LOCUL DE MUNCĂ
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„O ucenicie cu diplomă a dat roade în cazul lui 
Kevin. Și-a dorit întotdeauna să devină asistent, 
iar aceasta i-a oferit formare practică, la locul de 
muncă, împreună cu instruire bazată pe cursuri. 
Și a putut câștiga bani în timpul studiilor.”

George – Părinte

Jaguar Land Rover 
colaborează cu universitățile 
locale pentru a oferi ucenicii 
cu diplomă

Muncă și studiu Uceniciile superioare 
și cu diplomă combină munca cu 
studiul la un nivel superior. Ucenicul 
câștigă experiență practică și calificări 
în timp ce este plătit. Și nu există 
taxe de studii – aceste ucenicii sunt 
cofinanțate de guvern și de angajator. 

Uceniciile cu diplomă sunt un nou 
tip de program. Studenții pot obține 
o diplomă de licență sau de master 
completă în cadrul uceniciei lor și 
ajung să absolve cu tocă și robă!

Există multe ucenicii diferite 
disponibile într-o gamă largă de 
industrii și pentru o mare varietate 
de posturi. 

Calificările explicate 

Ucenicii superioare și cu diplomă

• Combinați munca cu studiile – ucenicii 
sunt angajați și primesc un salariu

• Implică studiul cu jumătate de normă la 
colegiu, universitate sau cu un furnizor 
de instruire

• Pot include calificări de învățare la locul 
de muncă, academice sau combinate ori 
calificări profesionale relevante pentru 
industria respectivă

• Obțineți o diplomă de licență sau de 
master completă pe baza uceniciei 
cu diplomă

• Fără taxe de studii – costurile de 
instruire sunt cofinanțate de guvern și 
de angajator

• Primiți un salariu și câștigați experiență – 
ucenicii din cadrul uceniciilor superioare 
și cu diplomă sunt angajați plătiți, cu 
contract de muncă și dreptul la concediu 
anual

*Department for Business, Innovation and Skills.

90% 
dintre ucenici rămân angajați 

după finalizarea uceniciei*

71% 
la același angajator

Ucenicii Uceniciile 
superioare și cu 
diplomă au trei 
elemente: 

ANGAJATORUL
(compania care 

contribuie la punerea 
în practică a teoriei la 

locul de muncă) 

UCENICUL

(organizația care 
predă teoria din 
spatele slujbei)

FURNIZORUL 
DE INSTRUIRE

Pentru informații privind uceniciile 
superioare și cu diplomă, vizitați 
university.which.co.uk

Pentru oportunitățile curente, 
vizitați gov.uk

„O ucenicie este pentru tineri 
o modalitate fantastică de a 
învăța la locul de muncă, de a 
primi instruire complet finanțată 
(și timp de studiu plătit!), 
totodată obținând calificări de 
ucenicie recunoscute de industrii. 
Căutăm persoane extrem de 
motivate, care au o pasiune 
reală pentru domeniul respectiv, 
pe lângă calificările academice 
minime pentru a intra într-o 
ucenicie de nivelul IV. Ucenicii 
încep cu aceeași grilă de 
salarizare ca personalul 
nostru existent și fac parte 
din forța noastră de muncă 
permanentă încă din prima zi.”

Neil Baxter 
Strategic Workforce Manager, Aviva



10 | Tot ce trebuie să știți | Un ghid privind învățământul superior pentru părinți și tutori Tot ce trebuie să știți | Un ghid privind învățământul superior pentru părinți și tutori | 11

NORFOLK

Anglia 
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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 și 
Otley College
Otley

City College 
Norwich
Norwich

Norwich 
University 
of the Arts
Norwich

East Coast 
College
Lowestoft

East Coast 
College
Great Yarmouth

SUFFOLK

CAMBRIDGESHIRE 
ȘI PETERBOROUGH

Peterborough 
Regional 
College
Peterborough

University Centre 
Peterborough
Peterborough

University 
of East Anglia
Norwich

ALEGEREA UNEI UNIVERSITĂȚI 
SAU UNUI COLEGIU 

Alegerea locului potrivit pentru studii nu este ușoară –  
iată câțiva factori de luat în considerare:

Cursul

Cursurile pot varia mult – citiți descrierile din 
prospectele de pe site-urile web, apoi copilul 
dvs. poate începe să-și îmbunătățească alegerile. 

Consultați cerințele de admitere – copilul dvs. 
îndeplinește cerințele esențiale (precum numărul 
minim de puncte UCAS sau notele la anumite 
obiecte).

Luați în calcul și alte posibilități disponibile 
– oportunitățile de studiu în străinătate sau 
legăturile puternice cu viitorul dvs. domeniu.

Amplasamentul 

Un alt mod de a reduce opțiunile este de 
a analiza unde dorește copilul dvs. să locuiască.

• Cât de departe de casă?

• În campus sau într-o universitate urbană?

• Costul de deplasare?

Reputația 

Reputația unei universități sau a unui colegiu 
se schimbă de la un obiect de studiu la altul. 
Obiectivul este găsirea unei universități sau a unui 
colegiu care oferă cursuri pe gustul copilului dvs., 
cu profesori care sunt o sursă de inspirație.

Lista clasamentelor pentru universități – 
timeshighereducation.com

Lista clasamentelor realizate de studenți – 
thestudentsurvey.com

Șansele de angajare

În timpul studiilor, este o idee bună ca copilul dvs. 
să înceapă să acumuleze experiență profesională, 
pentru a-l ajuta să iasă în evidență dintre ceilalți 
absolvenți. 

Universitatea are legături bune cu industria, care 
sunt incluse în studii? 

Analizați secțiunea de cariere și vedeți ce 
îndrumare oferă – ajută la obținerea de stagii? 

Descoperirea pasiunii

Oferta de mii de cursuri de învățământ superior 
cu siguranță face posibil să existe câte ceva 
pentru oricine. Copilul dvs. va avea ocazia 
de a studia un obiect care îl/o pasionează – 
predat de experți – cu rezultate fantastice.

 

„Sprijiniți deciziile copilului dvs. și 
încurajați-l să pună întrebări și să afle cât 
mai mult posibil despre cursul și instituția 
alese, pentru a putea face o alegere 
în cunoștință de cauză.” 

Holly Bowden 
Admissions Manager,  
University of Suffolk 
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Numai în East Anglia există cinci universități și opt 
colegii chiar la ușa noastră. Copilul dvs. ar putea 
prefera să aleagă o opțiune locală în loc să se mute 
prea departe de casă. 

Perspective de angajare: 

87% 
din absolvenți sunt angajați 

 față de 70% din persoanele fără studii 
superioare
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ZILELE PORȚILOR 
DESCHISE

„Am participat la șapte 
evenimente de tip Zilele porților 
deschise în perimetrul geografic 
pe care ni l-am stabilit. A fost 
o parte esențială a procesului. 
Când am văzut universitatea la 
care studiază acum fiica mea, 
și-a dat seama imediat – „Îmi 
place mult de tot, ăsta e locul în 
care vreau să fiu”. Universitatea 
înseamnă și să devii adult, să îți 
deschizi aripile – iar asta începe 
cu zilele porților deschise.”

John – Părinte

„Echipa de la Norwich University of the 
Arts (NUA) colaborează îndeaproape 
cu industriile creative pentru a-i pregăti 
pe studenți pentru angajare. Echipa 
a elaborat noi inițiative de sprijinire a 
tranziției către locul de muncă. Acestea 
includ NUA Profile, un sistem bazat pe 
jocuri pentru dezvoltarea abilităților 
cerute la angajare. 

De asemenea, există un program nou 
numit Creative Internship Scheme. 
Acesta le permite micilor întreprinderi 
creative să preia absolvenți, care sunt 
susținuți de Universitate pe durata 
celor 12 săptămâni ale programului.”

Sarah Steed  
Director of Innovation & Engagement 
Norwich University of the Arts
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Zilele porților deschise reprezintă o modalitate extrem de utilă de a 
cunoaște universitățile și colegiile prin experiența personală. Vă puteți 
aștepta să primiți mai multe detalii privind cursurile, facilitățile 
și universitatea sau colegiul per ansamblu.

La evenimente vor participa mulți studenți actuali 
și membri de personal, care sunt acolo pentru 
a vă răspunde la orice întrebări și pentru a vă 
ajuta pe dvs. și pe copilul dvs. să luați pulsul 
locului. Folosiți acest timp ca să explorați zona 
înconjurătoare – este un loc unde îl/o vedeți 
locuind? S-ar simți bine aici?

Vor avea loc multe discuții de-a lungul zilei, 
precum prezentări ale cursurilor și domeniilor. 
Copilul dvs. poate afla mai multe despre 
studierea obiectului ales sau se poate simți 
inspirat de ceva nou!

Discuțiile despre cazare și despre formele de 
finanțare a studiilor vă oferă ocazia de a începe 
să vă dați seama cum merg lucrurile. Majoritatea 
zilelor porților deschise oferă un tur complet al 
campusului, ghidat de studenții care îl cunosc cel 
mai bine.

Adesea, Zilele porților deschise includ un Târg de 
informare a studenților, unde puteți sta de vorbă 
cu diferite servicii de asistență precum Confort, 
Admitere, Sporturi, Liga studenților și multe altele.

Dacă nu puteți ajunge la data Zilelor porților 
deschise, multe universități sau colegii vă vor 
oferi un tur într-un moment potrivit pentru dvs. 
De asemenea, multe au tururi virtuale, pentru 
a putea vedea cum sunt campusul și facilitățile. 

Pentru date și tururi virtuale, consultați 
takeyourplace.ac.uk/open-days

Împreună cu copilul dvs., folosiți aceste 
puncte pentru a lua notițe și a compara 
opțiunile universitare:

Listă cu opțiuni pentru alegerea unei 
universități

A. Alegerea cursului și a obiectului de studiu

B. Cerințele de admitere

C. Distanța față de casă

D. Universitate în oraș sau în campus

E. Reputația/poziția în clasament

F. Facilitățile (de ex., cazarea)

G. Bursele de studiu

Înainte de ziua porților deschise, notați 
întrebările la care doriți să primiți 
răspunsuri. Lucruri precum: 

1. Către ce cariere s-au orientat absolvenții 
recenți?

2. Câți studenți participă la acest curs?

3. Cât timp petrec studenții la cursuri?

4. Există oportunități de studiu în străinătate? 

5. Ce sporturi și societăți sunt incluse în ofertă? 

6. Ce fel de asistență pentru studenți este 
disponibilă? 

Studenții pot căuta opțiunile de curs și 
cerințele de admitere prin intermediul UCAS 
search.ucas.com
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„Majoritatea cursurilor pentru diplome 
creative necesită participarea la un 
interviu în cadrul căruia veți prezenta un 
portofoliu. Portofoliul este o modalitate 
de a vă prezenta lucrările și interesele 
și oferă o temă de discuție atunci 
când participați la interviu. Poate fi un 
exemplar fizic sau digital, de exemplu 
dacă sunteți interesat de designul de 
jocuri video și aveți proiecte de jocuri pe 
care doriți să le arătați.

Fiecare universitate va afișa informații 
pe site-ul său web despre perioada de 
desfășurare a interviurilor.”

Lynne Simpkin,  
Recruitment and Outreach Manager 
Norwich University of the Arts 

DEPUNEREA CERERII 
PENTRU ÎNSCRIEREA 
LA UNIVERSITATE
Toți studenții își depun cererile 
către universitate sau colegiu prin 
intermediul unui sistem online 
denumit UCAS.

Ca părinte/tutore, nu trebuie să furnizați 
nimic UCAS în cadrul depunerii cererii. 
În schimb, UCAS furnizează multe 
informații utile pentru părinți și tutori, 
inclusiv un buletin informativ și o revistă. 

Studenții pot alege până la cinci cursuri 
pentru majoritatea obiectelor de studiu. 
Acestea pot fi la cinci universități diferite 
sau la aceeași universitate în cadrul unor 
cursuri diferite. 

Când copilul dvs. apasă pe butonul 
Trimitere (Send) al cererii sale, aceasta 
este trimisă întâi școlii sau colegiului 
său, nu direct către UCAS. Există câteva 
secțiuni care trebuie completate de școală, 
precum referințele, așa că este important 
să nu lăsați cererile pe ultimul moment. 

Ce include cererea?

1. Înregistrare (Register) pentru „Aplicare” (Apply)

2. Detalii personale (Personal details)

3. Informații suplimentare (Additional 
information) – despre background-ul copilului

4. Formele de finanțare a studiilor (Student 
finance) – o prezentare generală, copilul dvs. va 
solicita finanțare pentru studii prin intermediul 
Student Loans Company (Compania de credite 
pentru studenți), slc.co.uk 

5. Opțiuni de cursuri (Course choices) – 
instituția și cursul 

6. Istoricul educațional (Education history) – 
calificările începând din gimnaziu

7. Istoricul de angajare (Employment history) – 
pentru slujbele plătite

8. Declarația personală (Personal Statement) – 
descrierea de către copilul dvs. a ambițiilor, 
aptitudinilor și experienței sale

9. Recomandare (Reference) – o recomandare 
scrisă de la un profesor, un îndrumător sau 
un profesionist. Pentru cererile care ajung la 
școală sau la colegiu, această secțiune nu va 
apărea la „Aplicare” (Apply), deoarece școala 
copilului dvs. se va ocupa de ea. 

„Ca părinte poți fi trecut în calitate 
de „persoană de contact numită” 
(nominated name) pe cererea UCAS 
(universitatea poate discuta cu această 
persoană despre cerere), dar în general 
universitățile preferă să discute direct cu 
candidatul care depune cererea.” 

Holly Bowden, 
Admissions Manager 
University of Suffolk
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Declarații personale

O declarație personală este pentru copilul dvs. ocazia de 
a arăta universității sau colegiului cine este ca persoană și 
de a scrie în stilul propriu. Este partea din cerere care ia cel 
mai mult timp, iar școala poate ajuta în această privință. 

Declarațiile personale au aproximativ 500 de cuvinte sau o pagină. 

Sfaturi pentru scrierea unei 
declarații personale:

  Concentrați-vă asupra studentului 
și a obiectului de studiu 

  Ce anume îl/o face interesant(ă) și îl/o 
face să iasă în evidență în mod pozitiv?

  De ce a ales acest obiect de studiu? 
De ce îl/o interesează? Încurajați-l/o 
să își arate cunoștințele și pasiunea 
pentru obiectul de studiu. 

  Enumerați experiențele profesionale 
sau alte activități și modul în care 
acestea sunt relevante pentru 
obiectul de studiu.

  Experiența sa de viață. Ce lucruri 
interesante a făcut și de ce acestea 
îl/o fac persoana potrivită pentru 
respectivul curs.

  În ce cluburi și activități este implicat(ă)? 

  Cum ar contribui la viața universitară?

  Studenții trimit aceeași declarație 
personală tuturor celor cinci opțiuni 
alese – este esențial să nu fie 
menționate numele universităților. 

Studenții își depun cererea 
de înscriere la universitate 
sau colegiu prin intermediul 
ucas.com/students

Găsiți informații utile pentru părinți 
și tutori la UCAS.com/parents
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REPERE CRONOLOGICE 
UCAS 
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Iunie–septembrie

Studenții din anul 
XII decid ce anume 
doresc să studieze 
și unde doresc să 
meargă. Copilul dvs. ar 
trebui să se înregistreze 
pe site-ul UCAS.com la 
sfârșitul anului XII. 

Vara este o perioadă 
excelentă de 
participare la Zilele 
porților deschise. 
Acestea vor continua 
pe parcursul anului 
XIII, dar aveți grijă să 
lăsați timp suficient 
pentru participarea la 
evenimentele de acest 
tip care îl interesează 
pe copilul dvs. înainte 
de a face alegerea 
finală. 

Septembrie – 
decembrie

Școlile stabilesc 
un termen-limită 
intern pentru toate 
informațiile, opțiunile și 
declarațiile personale 
destinate UCAS, care 
urmează a fi trimise 
pentru elevii din anul 
XIII.

15 octombrie

Termenul-limită pentru 
cererile de înscriere la 
orice curs din cadrul 
universităților Oxford 
și Cambridge sau 
pentru majoritatea 
cursurilor de medicină, 
medicină veterinară/
științe veterinare și 
stomatologie.

15 ianuarie

Termenul-limită 
pentru majoritatea 
cursurilor universitare 
din cadrul UCAS. 
Școlile au nevoie de 
timp pentru a verifica 
cererile și a scrie 
referințele – verificați 
termenul-limită intern. 
Cererile realizate după 
această dată vor fi 
luate în considerare 
numai după ce acelea 
care au respectat 
termenul-limită au fost 
procesate, iar unele 
cursuri este posibil 
să nu mai primească 
înscrieri după 
termenul-limită.

Ianuarie – februarie

Ofertele pot sosi din 
momentul în care este 
primită cererea. După 
ce sunt primite toate 
răspunsurile, studenții 
trebuie să aleagă două 
opțiuni finale – prima și 
a doua opțiune.

După ce acestea sunt 
selectate, orice alte 
oferte nu mai sunt 
valabile.

25 feb. – se deschide 
UCAS Extra. Vizitați 
UCAS.com.

Februarie – iunie 

Cererile pentru 
Student finance 
(Formele de finanțare a 
studiilor) pot fi depuse 
din februarie și există 
un termen-limită de 
„garantare a finanțării” 
la finele lunii mai. Dacă 
ratați acest termen-
limită, este posibil ca 
sprijinul financiar să nu 
fie implementat la data 
începerii cursurilor. 
Depuneți cererea 
online pentru Student 
Finance England la 
gov.uk.

Studenții trebuie să 
depună cerere pentru 
cazare la opțiunea lor 
fermă. 

Iulie

Sunt publicate 
rezultatele BTEC.

Ofertele de locuri 
disponibile vor fi 
prezentate pe liste 
la UCAS.com și sunt 
actualizate frecvent 
de universități și 
colegii. Dacă nu găsiți 
imediat cursul pe care 
îl căutați, încercați 
mai târziu. Ofertele 
de compensare sunt 
disponibile din iulie 
până în septembrie.

Iulie/august

Ziua rezultatelor 
– rezultatele sunt 
publicate prin școală și 
ofertele sunt făcute pe 
calea UCAS. Studenții 
care au rezultatele 
așteptate trebuie să-și 
confirme opțiunea. 
Ceilalți pot încă primi o 
ofertă sau pot participa 
la compensare 
(clearing).

Septembrie/
octombrie

Cursurile încep fie 
spre sfârșitul lunii 
septembrie, fie 
la începutul lunii 
octombrie. Mult noroc!

15  
IANUARIE A*

15 
OCTOMBRIE

UCAS.COM
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CONFORTUL 

„Faceți  
mișcare”

„Râdeți”

Ultimii ani de studii ai copilului dvs. 
pot fi plini de decizii dificile și momente 
stresante, care pot dăuna stimei 
de sine, duce la depresie și reduce 
rezistența. În East Anglia, colaborăm cu 
organizația caritabilă pentru sănătatea 
mintală Cambridgeshire, Peterborough 
and South Lincolnshire (CPSL) Mind și 
cu programul lor Stress LESS, învățând 
cum să „Luăm o pauză și ne simțim mai 
bine” (Take five; feel better). 
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Moduri simple de a vă stresa MAI PUȚIN 
cu Stress LESS

Urmați programul 

Stress LESS (Stresați-vă 

MAI PUȚIN)

#Take5challenge

„Respirați”

Cum să obții note bune cu Stress LESS Există mai multe 
metode pe care le puteți folosi împreună cu copilul dvs. 
pentru a-l ajuta să gestioneze stresul.

Moduri simple de a vă stresa 

MAI PUȚIN cu Stress LESS

Gestionarea timpului 
Încurajați-vă copilul să-și planifice 
timpul ca să simtă că dețin controlul. 
Asigurați-vă că își face suficient timp 
pentru hobby-uri și prieteni.

Dormiți 
Asigurați-vă că dvs. și copilul dvs. 
aveți parte de somn suficient.

Faceți mișcare 

Câteva exerciții fizice – chiar și o 
plimbare de zece minute pe jos sau 
cu bicicleta – pot ajuta.

Râdeți 
Asigurați-vă că copilul dvs. este fericit, 
râsul poate contribui la îndepărtarea 
stresului.

Respirați
Faptul de a face o pauză de cinci 
minute doar pentru a respira poate 
reduce mult stresul.

„Unii studenți se obișnuiesc repede și se 
adaptează la noul mod de viață. Alții se pot 
confrunta cu dificultăți, mai ales inițial, fiind 
departe de prieteni și familie. Pot exista 
îngrijorări referitoare la curs, la teama că nu-
și pot face prieteni și adesea la faptul de 
a fi pentru prima dată total independenți. 

Toate universitățile și colegiile pun la 
dispoziție un spațiu gratuit și confidențial 
pentru studenți. Părinții și tutorii preocupați 
de aceste aspecte pot contacta serviciul 
de consiliere și confort al universității 
pentru a împărtăși orice îngrijorări pe 
care le pot avea referitor la sănătatea 
emoțională sau mintală a fiului sau fiicei lor.”

Suzanne Drieu, 
Deputy Head, Counselling and Wellbeing, 
Anglia Ruskin University

Cu cine pot 
discuta?

StressLESSTake5

StressLESScampaign

cpslmind.org.uk/what-we-do/
campaigns/stress-LESS

Cinci mici provocări;

Timp de cinci săptămâni;

Vă veți simți mai bine

Dacă credeți că copilul dvs. resimte 
o presiune și se confruntă cu dificultăți 
în gestionarea stresului, discutați cu el! 
Încercați să-i înțelegeți situația. Dacă 
credeți că i-ar fi de ajutor să discute cu 
altcineva, serviciile locale oferă sprijin 
confidențial gratuit tinerilor.

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

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

De asemenea, puteți găsi multe informații 
utile la adresa www.youngminds.org.uk

„Știm că 75% dintre afecțiunile mintale 
debutează înainte de atingerea vârstei 
de 18 ani, ceea ce evidențiază nevoia de 
prevenire și intervenție din timp. 

Pot fi luate măsuri simple pentru a le oferi 
tinerilor o conștientizare a modurilor de 
a-și păstra sănătatea mintală, precum 
și instrumentele necesare pentru a o 
face. În cadrul CPSL Mind, am dezvoltat 
resursele Stress LESS pentru a sprijini 
părinții, tutorii, prietenii, rudele, școlile, 
colegiile și universitățile în scopul furnizării 
acestor informații studenților.”

Rob Earl,  
Campaigns and Communications Lead, 
Cambridgeshire, Peterborough and South 
Lincolnshire (CPSL) Mind

„Dormiți” „Gestionarea 

timpului”
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FORMELE DE FINANȚARE 
A STUDIILOR 

Creditul pentru taxele de studii

Pentru studenții din Marea Britanie, un credit 
pentru taxele de studii acoperă costul complet al 
studiilor și ajunge direct la universitate, astfel încât 
copilul dvs. nu va intra deloc în contact cu banii. 
Universitățile și colegiile pot percepe unui student 
cu normă întreagă taxe de până la 9.250 lire 
sterline pe an pentru cursurile care încep în 2018.

Creditul de întreținere

Studenții pot solicita un credit de întreținere care 
să-i ajute să susțină costurile de trai, precum 
cazarea, hrana, deplasările, ieșirile în oraș etc. 
Suma pe care o poate împrumuta copilul dvs. 
depinde de locul în care va studia și de venitul pe 
gospodărie al familiei dvs.

Aceasta înseamnă că un copil dintr-o familie cu 
venituri mai mici primește un sprijin financiar mai 
mare. 

Student Finance îl va anunța pe copilul dvs. 
ce sumă poate împrumuta după ce finalizează 
cererea. Aceasta este calculată pe baza venitului 
pe gospodărie, iar suma pe care o va primi fiecare 
student diferă. 

Acest tabel vă poate da o idee 
referitoare la suma pe care 
ar trebui să o primească un 
student care trăiește departe de 
casă în afara Londrei și la suma 
cu care guvernul anticipează că 
vor contribui părinții și tutorii.

Unde locuiți 
și studiați?

Credit de 
întreținere 
maxim 2018/19

Locuiți acasă 7.324 lire sterline

Locuiți departe de casă 
în afara Londrei

8.700 lire sterline

Locuiți departe de casă 
în Londra

11.354 lire sterline

O familie cu 
un venit pe 
gospodărie de...

Va primi un credit 
personal pentru 
studii în valoare de...

Contribuția 
anticipată a 
părinților este de...

25.000 lire sterline 
sau mai puțin

8.700 lire sterline 0 lire sterline

30.000 lire sterline 8.076 lire sterline 624 lire sterline

35.000 lire sterline 7.452 lire sterline 1.248 lire sterline

40.000 lire sterline 6.828 lire sterline 1.872 lire sterline

45.000 lire sterline 6.204 lire sterline 2.496 lire sterline

50.000 lire sterline 5.579 lire sterline 3.121 lire sterline

55.000 lire sterline 4.955 lire sterline 3.745 lire sterline

60.000 lire sterline 4.331 lire sterline 4.369 lire sterline

62.187 lire sterline 4.054 lire sterline 4.646 lire sterline

Părinții lui Harvey plătesc 624 lire 
sterline pe an pentru a-l ajuta pe 
Harvey cu costurile de trai (inclusiv 
hrană, costuri de transport, evenimente 
sociale, bunuri de uz casnic, haine, 
cărți).

Cazarea universitară a lui Harvey costă 
145 lire sterline* pe săptămână, pe 
perioada celor 38* de săptămâni ale 
anului universitar. Aceasta include 
facturile la electricitate, gaze și 
asigurarea bunurilor (împotriva 
furturilor și deteriorărilor).* 

*Suma de cazare, costurile incluse și 
durata anului universitar variază după 
universitate

Instrument util de buget: 

studentcalculator.org 
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Pentru mai multe informații, 
vizitați takeyourplace.ac.uk/
parents-finances

Venitul total al lui Harvey 
este de 8.700 lire sterline

Chiria lui Harvey per 
an universitar

Costurile de trai ale lui Harvey

Costurile de trai ale lui Harvey 
sunt de 83,95 lire sterline 
pe săptămână pe perioada 
celor 38 de săptămâni ale 
anului universitar (3.190 lire 
sterline/38).

Cheltuielile totale ale lui 
Harvey 

5.510 lire 
sterline

3.190 lire 
sterline

8.700 lire 
sterline

Harvey urmează să 
înceapă primul său 
an la universitate

El are un credit pentru taxele de studii ca 
să-și plătească educația, în sumă de maximum 
9.250 lire sterline în fiecare an petrecut la 
universitate, pe baza venitului pe gospodărie al 
părinților săi, de 30.000 lire sterline și a faptului 
că locuiește departe de casă în afara Londrei. 

El dispune de un credit de întreținere de 
8.076 lire sterline pe an. 

Aveți grijă să înștiințați Student 
Finance dacă dvs. sau partenerul 
dvs. aveți copii dependenți 
financiar, deoarece acest lucru 
poate schimba calculele venitului 
pe gospodărie.
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Evident, cea mai mare grijă pentru mulți părinți și tutori este finanțarea 
studiilor universitare. În mod firesc, copilul dvs. poate obține bani 
pentru a-și acoperi taxele de studii și costurile de trai.

În Anglia, creditele pentru studenți sunt furnizate de Student Finance 
England. Gov.uk/student-finance
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FORMELE DE FINANȚARE 
A STUDIILOR 
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„Dacă copilul dvs. are nevoie de ajutor 
suplimentar, nu lăsați acest lucru să-l tragă 
înapoi. Universitățile și colegiile de formare 
complementară acordă sprijin pentru 
studenții cu dizabilități; gândiți-vă de ce 
anume aveți nevoie și cereți-le sfatul.”

Disability Resource Centre,  
University of Cambridge

Sprijin suplimentar

Pe lângă creditele de studii, copilul dvs. poate 
reuși să revendice un ajutor financiar suplimentar 
prin intermediul unei burse, al unei eliminări a 
taxelor sau al fondurilor de ajutorare. Acestea 
sunt acordate pe criterii de merit și unele se 
bazează pe venitul pe gospodărie. 

Sprijinul suplimentar este disponibil și pentru copiii 
cu o dizabilitate și dacă studiați un anumit tip de 
curs (de ex., medicină și stomatologie). Copilul dvs. 
ar trebui să solicite acest sprijin de la universitatea 
sau colegiul preferat(ă), deoarece acesta poate 
fi un factor în alegerea locului unde va merge.

Alocația pentru studenții cu dizabilități este o finanțare 
nerambursabilă destinată să acopere costurile suplimentare 
contractate de un student ca urmare a dizabilității sale. Pentru 
a solicita alocația, studenții trebuie să completeze un formular de 
cerere disponibil la: gov.uk/disabled-students-allowances-dsas

Alocația pentru studenții cu dizabilități 

Haseena lucrează de doi ani ca designer 
și câștigă 30.000 lire sterline. Ea restituie 
37 de lire sterline pe lună sub formă de 
plăți ale creditului de studii. Plățile achită 
atât creditul pentru taxele de studii, cât 
și creditul de întreținere. Angajatorul 
ei îi scade aceste plăți direct din salariu.

Judy a studiat la un colegiu local și după absolvire este 
angajată pe un post de contabil. Ea câștigă 22.500 lire sterline. 
Judy restituie 0 lire sterline în contul creditului pentru taxele 
de studii și al creditului de întreținere.

„Înțelegem că pot fi copleșitoare costurile 
aferente studiilor universitare, dar este 
important să rețineți că tânărul nu 
trebuie să plătească nimic pe loc și că 
rambursările creditului său pentru studii 
sunt corelate cu suma pe care o câștigă 
după ce absolvă, și nu cu suma datorată. 
Tânărul nu va fi niciodată nevoit să 
restituie mai mult decât își permite.”

Stefanie Copsey,  
Outreach Manager, 
University of East Anglia 

Restituirea

Copilul dvs. va începe să restituie 
creditele doar atunci când 
câștigă peste 25.000 lire sterline 
(din aprilie 2018). 

• Acesta va restitui 9% din venitul peste 
25.000 lire sterline. 

• Restituirea este dedusă automat din cecurile 
de salariu în același mod ca și impozitele, așa 
că nu trebuie să-și facă griji că va rata o plată.

• Dacă câștigul său scade sub 25.000 lire 
sterline, plățile nu vor fi deduse.

• După 30 de ani, orice datorie restantă 
este ștearsă. 

Căutați și depuneți cereri pentru 
burse în Marea Britanie la adresa 
thescholarshiphub.org.uk  
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OPORTUNITĂȚI LA 
DVS. ACASĂ 

Reducerea datoriei studentului

Pentru unii tineri și părinții lor, grijile privind costul 
mutării departe de casă le pot înăbuși aspirațiile 
de a merge la universitate sau colegiu. 

Un mod evident de a economisi bani este de 
a locui acasă pe durata studiilor. Costul cazării 
ajunge, în medie, la 4.000 lire sterline în fiecare an. 
Când luați în calcul economiile cu hrana, spălatul 
hainelor, facturile precum cele de cablu TV și 
internet, se adună sume importante.

Apariția studentului navetist

Multe universități și colegii își structurează acum 
orarul în două sau trei zile pline, făcând astfel mai 
ușoară naveta pentru studenți. Aceste schimbări 
fac situația mai convenabilă pentru studenții 
care au angajamente familiale sau lucrează cu 
jumătate de normă, și totodată pot simplifica 
gestionarea timpului de studiu. 

Stabilirea legăturilor de carieră locale

Studierea aproape de casă le poate oferi 
studenților oportunitatea de a stabili legături cu 
firme locale. Aceasta asigură copilului dvs. o bază 
solidă pentru viitoarele oportunități în carieră. 

Multe universități și colegii au legături cu 
comunitatea de afaceri locală, care dorește să 
recruteze absolvenți ce cunosc zona respectivă. 
Acestea pot fi aranjamente de lucru formale – 
unele plătite, altele voluntare – care deschid ușile 
angajării cu normă întreagă. 

Perspectiva mutării copilului dvs. departe de 
confortul de acasă pentru a merge la studii 
poate fi înfricoșătoare pentru mulți. Mutarea 
departe de casă nu este ideală pentru toți și 
există multe avantaje în studierea pe plan local.

OPȚIUNI 
DE CAZARE

Cazarea universitară 

Majoritatea universităților cazează studenții din 
anul I. Cazarea este gestionată de universitate 
și oferă o bună trecere de la traiul acasă la traiul 
independent, asigurându-le studenților abilitățile 
de tranziție la cazarea particulară în ultimii ani.

Facturile la utilități sunt adesea incluse în chirie – 
verificați la universitate. Cheile dormitoarelor sunt 
unice; un student nu va putea deschide decât ușa 
propriei camere.

Căminele studențești private 

Acestea constituie complexe de locuințe 
studențești construite special. Aranjamentele 
sunt similare căminelor universității, dar clădirile 
sunt deținute de o societate particulară. Luați 
în calcul ce facturi sunt incluse, ce facilități sunt 
disponibile la fața locului și cât de departe se află 
de campus. 

Cazarea particulară 

Puteți închiria pe plan local, împreună cu alți 
studenți. Verificați ce facturi sunt incluse (plus un 
depozit) și cât de departe trebuie să se deplaseze 
pentru a ajunge la cursuri. 

Locuitul acasă 

Pentru unii studenți, locuitul acasă poate fi o 
opțiune bună, atâta timp cât și dvs. vă doriți să 
rămână! Poate că vor trebui să facă mai multe 
eforturi ca să iasă și să socializeze cu alți studenți, 
dar vor economisi bani și vor evita bătaia de cap 
a mutatului. Naveta poate duce la o experiență 
universitară foarte diferită – gândiți-vă ce este 
mai bine pentru copilul dvs.

Dacă copilul dvs. 
locuiește departe de 
casă pe durata studiilor, 
va dezvolta prețioase 
abilități practice precum 
gătitul, curățenia, spălatul 
rufelor și gestionarea 
finanțelor proprii.
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„Dacă copilul dvs. se teme să se mute, 
naveta la universitate sau colegiu poate 
fi o opțiune bună. Copilul dvs. va avea 
sprijinul familiei și al prietenilor și se va 
bucura de avantajele traiului acasă.”

Kevin – Părinte
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Ajustare Disponibilă pentru oricine depășește 
cerințele referitoare la note ale ofertei lor ferme. 
Copilul dvs. poate reuși să schimbe locul actual 
la universitate cu unul la altă universitate.

Ucenicie Studenții învață la locul de muncă și 
obțin o calificare la locul de muncă recunoscută. 
Accentul este pe abilitățile specifice legate 
de muncă. 

Ofertele de compensare (clearing) Un mod de 
a corela universitățile care au locuri rămase cu 
studenții. Compensarea UCAS (UCAS Clearing) 
este o a doua șansă de obținere a unui loc dacă 
copilul dvs. nu a primit o ofertă de la niciuna 
dintre universitățile la care a trimis cerere sau 
dacă nu a obținut rezultatele de care aveau 
nevoie. Ofertele de compensare sunt disponibile 
în fiecare an din iulie până în septembrie.

Ofertă condiționată Ofertă făcută unui student, 
care o poate accepta doar dacă îndeplinește 
condițiile ce o însoțesc. Acestea se referă, de 
obicei, la îndeplinirea cerințelor referitoare la 
note ale universității respective.

Amânare Reținerea unei oferte la o universitate 
aleasă până în anul academic următor. Aveți grijă 
să verificați dacă respectivul curs universitar 
acceptă cereri de admitere amânată.

Ucenicie cu diplomă Include o diplomă 
completă echivalentă licenței, care facilitează 
atât formarea academică, cât și pe cea la locul 
de muncă.

Alegere/ofertă fermă O alegere/ofertă fermă 
este atunci când copilul dvs. „s-a decis în 
mod ferm să accepte” o ofertă condiționată 
sau necondiționată care i-a fost făcută 
de o universitate.

An de bază Un an de studii suplimentar la începutul 
unui curs universitar, pentru a-i permite unui 
student să îndeplinească cerințele de admitere.

Diplomă de bază (Foundation degree) 
Reprezintă două treimi dintr-o diplomă completă 
echivalentă licenței. Profesională și complet 
flexibilă, permițând studenților să studieze cu 
jumătate de normă sau cu normă întreagă.

Ucenicie de nivel superior Include calificări 
academice și profesionale și învățare de la 
nivelul 4 la nivelul 7.

Higher National Certificate Un curs legat de 
muncă cu un nivel sub o diplomă de tip Higher 
National Degree, furnizat de colegiile de formare 
complementară și de studii superioare.

Higher National Degree Un curs legat de muncă 
furnizat de colegiile de formare complementară 
și de studii superioare.

Diplomă echivalentă licenței O diplomă 
academică de licență acordată de universități 
și colegiile de studii superioare.

Alegere/ofertă de siguranță Oferta de 
siguranță se referă la o ofertă care a fost 
acceptată ca fiind cea la care copilul dvs. dorește 
să participe dacă alegerea sa fermă nu se 
concretizează.

Credit de întreținere Un credit care poate fi 
solicitat de studenți, de obicei prin intermediul 
Student Finance England, pentru a ajuta la plata 
costurilor de trai și de cazare. Acest credit este 
rambursabil atunci când se câștigă sume care 
depășesc un anumit prag.

EXPLICAREA JARGONULUI

Testarea mijloacelor O evaluare financiară 
a venitului gospodăriei studentului, pentru 
a determina pentru ce sumă a creditului de 
întreținere este eligibil studentul ca ajutor din 
partea guvernului Marii Britanii pentru suportarea 
cheltuielilor de trai.

Diplomă postuniversitară De obicei o 
diplomă de master sau de doctorat, diploma 
postuniversitară reprezintă un nivel superior 
de studii și de calificare și este obținută după 
ce studentul a obținut o diplomă de licență 
(calificarea de gradul întâi).

Bursă O finanțare nerambursabilă sau un 
beneficiu financiar acordat(ă) unui student pentru 
sprijinirea studiilor. Cel mai adesea acordată 
pe baza meritelor academice sau realizărilor 
excepționale în sporturi sau arte.

Diplomă sponsorizată Studenții lucrează pe 
durata studiilor. Aceasta poate fi o diplomă 
completă echivalentă licenței, cu o sponsorizare 
integrală sau parțială din partea unui organism 
profesional și se poate referi la o ucenicie de 
nivel superior, o diplomă de bază (Foundation 
degree) sau o diplomă echivalentă licenței.

Taxe de studii Suma percepută pentru studiile 
în cadrul învățământului superior. Suma maximă 
este stabilită de guvern.

UCAS Universities and Colleges Admissions 
Service (UCAS) este o organizație din Marea 
Britanie a cărui principal rol este de a opera 

procesul de cereri de admitere pentru 
universitățile britanice. Cererea de admitere 
către toate universitățile trebuie realizată prin 
intermediul „Aplicare” (Apply) UCAS și nu direct 
către universitate.

UCAS Extra O oportunitate pentru studenții fără 
oferte (după luarea în considerare a cererilor) de 
a se înscrie pentru admiterea la alte opțiuni de 
universitate.

UCAS Track După ce o cerere a fost trimisă și 
a fost primit un e-mail de întâmpinare, evoluția 
cererii poate fi vizualizată prin intermediul 
sistemului online UCAS Online System în orice 
moment pe parcursul întregului proces.

Ofertă necondiționată O ofertă fără cerințe 
pentru student, exceptând terminarea școlii.

Diplomă de licență Primită după un curs de 
studii de trei/patru ani. Pe durata studiilor, 
studentul poartă denumirea de student la 
facultate („undergraduate”), iar după terminare, 
poartă denumirea de absolvent („graduate”).

Pentru linkuri utile, vizitați 
takeyourplace.ac.uk/parents
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