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Kas yra UCAS?
UCAS yra centrinis informacijos ir patarimų apie aukštąjį 
išsilavinimą šaltinis; čia tvarkomi būsimųjų studentų 
prašymai priimti į JK universitetų ir koledžų dienines 
studijas. Svetainėje www.ucas.com galite ieškoti studijų 
programų, pateikti prašymą ir sekti jo įvertinimo eigą. 
UCAS viską supaprastina – į prašymą galima įtraukti iki 
penkių studijų programų naudojantis viena paslauga. 

Kodėl verta studijuoti JK?
Svetingumas…
• JK universitetuose ir koledžuose studentai iš užsienio 

studijuoja jau labai seniai.
• Kasmet maždaug 110 tūkst. užsieniečių UCAS pateikia 

prašymus studijuoti dieninėse bakalauro studijose JK.

Kokybė…
• JK mokslo įstaigų kvalifikacija pripažįstama ir 

gerbiama visame pasaulyje, visi kursai atitinka griežtus 
akademinius standartus.

• JK įgytas mokslinis laipsnis yra tvirtas pamatas 
užsitikrinant darbo vietą globalioje rinkoje.

Kultūrinė įvairovė…
• Britų universitetai ir koledžai išsiskiria daugiakultūre, 

įvairiapuse, kūrybiška ir draugiška aplinka, skatinančia 
studentus išnaudoti savo potencialą.

Kaip pateikti prašymą
Norint patekti į JK aukštojo išsilavinimo įstaigą, tereikia 
atlikti tris paprastus veiksmus.

1 veiksmas. Studijų programos pasirinkimas
• Dominančių studijų programų ieškokite svetainėje 

www.ucas.com/search – Galėsite rinktis iš daugiau 
kaip 300 universitetų ir koledžų siūlomų daugiau kaip 
35 tūkst. studijų programų.

• Radę mėgstamą studijų programą, susisiekite 
tiesiogiai su universitetu arba koledžu, kad 
sužinotumėte, kokie minimalūs reikalavimai taikomi 
stojantiesiems ir kaip gerai reikia mokėti anglų kalbą 
norint studijuoti konkrečią programą.

• Svetainėje www.ucas.com/international rasite 
daugiau patarimų, kaip išsirinkti tinkamiausią studijų 
programą.

2 veiksmas. Prašymo pateikimas
• Prieš pateikdami prašymą, turite užsiregistruoti 

interneto svetainėje www.ucas.com/apply. Prašyme 
galite nurodyti iki penkių skirtingų studijų programų. 
Tai gali būti viena studijų programa penkiuose 
skirtinguose universitetuose arba penkios studijų 
programos tame pačiame universitete. Patariame 
pateikti prašymus studijuoti programas, kurių 
reikalavimai stojantiesiems yra skirtingi. Tuomet turėsi 
daugiau galimybių būti priimtas, jei pažymiai bus 
geresni ar prastesni, nei tikėjaisi.



 

• Su prašymu turi pateikti ir motyvacinį laišką. Tai tavo 
galimybė paaiškinti universitetams ir koledžams, kodėl 
nori studijuoti pasirinktą dalyką ir kodėl būsi geras 
studentas. Geram motyvaciniam laiškui parašyti reikia 
daug laiko, tad pradėk ruoštis kuo anksčiau.

• Paskutinė prašymo dalis yra rekomendacija. 
Paprastai ją parašo mokytojas iš mokyklos, kurioje 
būsimasis studentas mokosi, o jei išėjai iš mokyklos, 
rekomendaciją gali parašyti kitas nepriklausomas 
asmuo, pavyzdžiui, buvęs mokytojas ar darbdavys.

• Prašymų į skirtingas studijų programas priėmimo 
laikotarpiai nėra vienodi – konkretūs duomenys nurodyti 
studijų programos informacijoje.
• Spalio 15 d. Oksfordo ir Kembridžo universitetai, 

taip pat visos medicinos, odontologijos ar 
veterinarinės medicinos / veterinarijos mokslo 
studijų programos

• Sausio 15 d. dauguma studijų programų
• Kovo 24 d. kai kurios meno ir dizaino studijų 

programos
• 2014 m. birželio 30 d. po šios datos gauti prašymai 

bus svarstomi tik skirstant vietas, kurios liko laisvos 
po pagrindinio priėmimo.

• Išsiuntęs prašymą, jo vertinimo eigą galėsi matyti 
prisijungęs internetinėje sistemoje ir paspaudęs 
„Track“ (sekti). Paspaudęs „Track“ (sekti) pamatysi iš 
universitetų ir koledžų gautus atsakymus. Jei negausi 
pasiūlymų arba atmesi gautus pasiūlymus, galėsi 
pateikti prašymą studijuoti papildomą studijų 
programą, naudodamasis sistema „Extra“. Sistema 
„Extra“ veikia nuo vasario pabaigos iki liepos pradžios 
kiekvienais metais. Galėsi pateikti prašymą studijuoti bet 
kokią programą, kurioje bus likę laisvų vietų. Daugiau 
informacijos žr. svetainėje www.ucas.com/extra.

• Universitetai ir koledžai, gavę ir apsvarstę prašymą, 
priims sprendimą. Pateikiamas pasiūlymas gali būti 
besąlygiškas arba sąlyginis. Besąlygiškas pasiūlymas 
pateikiamas pareiškėjui, kuris atitinka visus universitete 
ar koledže taikomus stojimo reikalavimus. Sąlyginis 
pasiūlymas apima tam tikras sąlygas, pavyzdžiui, 
pareiškėjas turi gauti tam tikrą balų skaičių per egzaminą.

3 veiksmas. Pasiruošimas studijoms
• Gavęs studento vietą JK ir patvirtinęs studijų pradžios 

datą, gali pradėti rūpintis studento viza (jei jos reikia), 
padedant pasirinktam universitetui.

• Naudingos informacijos apie studijavimą JK rasi 
JK vizų ir imigracijos tarnybos (angl. UK Visas and 
Immigration service) ir JK tarybos užsieniečių studentų 
klausimais (angl. UK Council for International Student 
Affairs, UKCISA) svetainėse.

• Kad būtum tikras, jog esi pasiruošęs, peržiūrėk 
kontrolinį sąrašą internete, apsilankęs adresu  
www.ucas.com/how-it-all-works/starting-your-studies.

Reikalavimai, susiję su anglų kalba
Universitetų ir koledžų darbuotojai paaiškins visiems 
pareiškėjams, kaip gerai reikia mokėti anglų kalbą norint 
studijuoti konkrečią programą. Dauguma institucijų reikalauja 
įrodyti, kad esi įgudęs anglų kalbos vartotojas ar išlaikyti 
patvirtintą anglų kalbos testą, jei tai nėra tavo gimtoji kalba.

Apsilankyk universiteto ar koledžo svetainėje arba 
susisiek su priėmimo ar tarptautinių reikalų skyriumi ir 
sužinok, kokie anglų kalbos testai priimtini. Darbuotojai 
taip pat informuos, kokių kalbos testų reikia kreipiantis 
dėl studento vizos, jei jos reikia.



Informacija 
tėvams
Norime jūsų sūnui ar dukrai suteikti visą 
įmanomą pagalbą pateikiant ir svarstant 
prašymą studijuoti. Štai keletas naudingų 
patarimų, kaip pradėti.  
Apsilankykite adresu www.ucas.com/
parents.
•  Užsiregistruokite gauti kas mėnesį 

siunčiamus naujienlaiškius, rašomus 
būtent tėvams. 

• UCAStv – yra daugybė vaizdo siužetų, 
kuriais siekiama padėti įveikti prašymo 
pateikimo procesą. Tai tikrai paprastas 
būdas jūsų sūnui ar dukrai sužinoti 
viską, ką jis ar ji turi žinoti.

• Svetainė www.ucas.com nuolat 
atnaujinama, įdedant naudingos 
informacijos ir patarimų. Patarkite sūnui 
ar dukrai peržiūrėti aukštojo išsilavinimo 
skiltį. O jums skirta tėvų skiltis.

Naudingos 
svetainės*
JK taryba užsieniečių studentų klausimais 
sukaupusi daugybę informacijos 
studentams užsieniečiams tokiomis 
temomis kaip patarimai imigruojantiems, 
anglų kalbos testai, stipendijos ir 
apsigyvenimas. 
www.ukcisa.org.uk
Britų tarybos išsilavinimo JK svetainėje 
pateikiama daug informacijos, kaip 
studentams iš užsienio pasiruošti 
studijoms ir mėgautis kiekviena diena JK, 
įskaitant praktinius patarimus apie vizas, 
naudojimąsi transportu ir finansus. 
www.educationuk.org
Studento užsieniečio kalkuliatorius – tai 
priemonė, padedanti studentams sužinoti, 
kiek kainuos pragyvenimas JK. 
international.studentcalculator.org.uk
„Prepare for Success“ – tai nemokamas 
informacijos šaltinis studentams iš užsienio, 
padedantis pasirengti studijoms JK 
universitete ar koledže.  
www.prepareforsuccess.org.uk 
*  Prašom atkreipti dėmesį, kad visos svetainės 

pateikiamos anglų kalba.

UCAS internetinė pagalba
Daugiau informacijos rasite arba su mumis susisieksite 
apsilankę adresu www.ucas.com/international. Be to, 
galite bendrauti su UCAS tinklaraštininkais ir prisijungti 
prie diskusijų mūsų socialinių tinklų kanaluose.


