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Какво е UCAS?

Как да кандидатствате

UCAS (Служба за кандидатстване в университети и колежи)
действа като централизиран източник на информация
и съвети за висшето образование и осигурява обработка
на кандидатстудентски документи за прием в редовни
бакалавърски програми в университетите и колежите
в Обединеното кралство. На адрес www.ucas.com можете
да потърсите подходяща програма, да подадете нужните за
кандидатстването документи и да проследите движението
им. С UCAS нещата стават по-лесно, защото ви даваме
възможността да кандидатствате в максимум 5 университета
в рамките на една кандидат студентска кампания.

Кандидатстването за висше образование в Обединеното
кралство става чрез три лесни стъпки:

Защо да учите в Обединеното
кралство?
Гостоприемна…
• Обединеното кралство има дълга история в приемането
на международни студенти, които се обучават в нейните
университети и колежи.
• Всяка година около 110 000 души извън Обединеното
кралство кандидатстват чрез UCAS за обучение в редовни
бакалавърски програми в Обединеното кралство.
Качество…
• Квалификациите, получени в Обединеното кралство са
признати и уважавани в цял свят, а програмите отговарят
на строги академични изисквания.
• Придобиването на степен от Обединеното кралство
е отлична основа за осигуряването на бъдеща заетост на
глобалния пазар.
Мултикултурна среда…
• Британските университети и колежи предоставят
мултикултурна, разнообразна, творческа и привлекателна
атмосфера, която мотивира студентите да достигат
пълния си потенциал.

Стъпка 1 – Избор на програми
• Проучете програмите на www.ucas.com/search –
В Обединеното кралство има над 300 университета
и колежа, които предлагат над 35 000 курса за висше
образование, от които можете да избирате.
• Когато харесате програма, свържете се директно
с университета или колежа, за да проверите какви
са минималните изисквания за прием и за нивото на
владеене на английски език за обучителните програми,
от които се интересувате.
• Посетете www.ucas.com/international за допълнително
информация относно правилния подбор на програми за вас.
Стъпка 2 – Кандидатстване
• Стартирайте процеса на подаване на молба чрез
онлайн регистрация на www.ucas.com/apply. Можете да
кандидатствате за максимум пет различни програми.
Възможно е да изберете една и съща програма в пет
различни университета или пет различни програми
в един университет, без значение на комбинациите
специалност-университет. Опитайте се да кандидатствате
за програми с различни входни изисквания, така че да
имате избор ако вашите резултати се окажат по-добри
или недостатъчно добри спрямо очакваните.
• Като част от заявлението трябва да предоставите
и мотивационно писмо. Това е вашият шанс да кажете
на университетите и колежите защо искате да учите
избрания предмет и защо считате, че ще сте добър
студент. Писането на добро мотивационно писмо отнема
време, така че започнете подготовката си отрано.

Изисквания за владеене
на английски език
Университетите и колежите ще съобщят на всички кандидати
за необходимото ниво на владеене на английски език за
своите програми. Ако английският не е ваш роден език,
повечето институции ще ви помолят да докажете високо
ниво на владеене или да се явите на одобрен тест по
английски език.

• Последната част на заявлението включва референция
или препоръка. Тя често се подготвя от преподавател във
вашето учебно заведение или, ако вече сте завършили,
от независим референт, като например, бивш ваш
преподавател или работодател.
• За отделните програми важат крайни дати за
кандидатстване – проверете информацията за
програмата, за да видите коя важи във вашия случай:
• 15 октомври – за университети в Оксфорд или
Кеймбридж, или за всякакви специалности в областта
на медицината, стоматологията или ветеринарната
медицина/наука
• 15 януари – за повечето специалности
• 24 март – за някои художествени и проектантски
специалности
• 30 юни – получените след тази дата молби попадат в
клиъринг процес за запълване на незаетите места
• След като изпратите молбата си за кандидатстване,
можете да видите нейното движение, като се включите
в нашата онлайн система Track. Със системата Track
можете да видите кога университетите и колежите вземат
решенията си. Ако не получите предложения или ако не
приемете получените предложения, може да имате право
да кандидатствате за допълнителна програма по схема,
наричана Extra. В схемата Extra, протичаща между края на
февруари и началото на юли всяка година, имате право
да кандидатствате за всяка една програма с останали
свободни бройки. Научете повече на: www.ucas.com/extra.
• Когато университетите и колежите получат и разгледат
молбата ви, те ще вземат решение. Офертата от висшето
учебно заведение може да бъде безусловна или условна.
Безусловната оферта е налице когато кандидатът е приет
в избраната програма, т.е. покрил всички академични
изисквания за прием на университета или колежа.
Условната оферта означава, че ще ви предложат място
в избраната програма, ако покриете някои допълнителни
изисквания, най-често касаещи оценките в дипломата ви.

Стъпка 3 – Организиране на обучението
• След като вече знаете къде ще учите в Обединеното
кралство и имате потвърждение за начална дата, можете
да започнете да организирате издаването на студентска
виза (ако такава се изисква) с помощта на избрания от
вас университет.
• Визовата и имиграционна служба и Съветът за
чуждестранни студенти на Обединеното кралство
(UKCISA) предоставят на сайтовете си полезна
информация за обучението в Обединеното кралство.
• За да сте добре подготвени, разгледайте контролния
списък на следния адрес в Интернет: www.ucas.com/
how-it-all-works/starting-your-studies.

Посетете уебсайта на университета или колежа или се
свържете с отдела за прием или за чуждестранни студенти,
за да разберете кои са приемливите тестове за английски
език. Те ще ви информират и кои са необходимите езикови
тестове при изваждането на студентска виза, ако такава
ви е необходима.

Информация
за родителите

Искаме да ви помогнем да дадете на сина
или дъщеря си най-добрата възможна
подкрепа, за да преминат своето
кандидатстудентско пътешествие успешно.
Предлагаме ви някои полезни съвети, за да
започнете
Отидете на www.ucas.com/parents
•

Запишете се за нашите месечни
бюлетини, които създаваме специално
за родители.

•

UCAStv – разполагаме с голям брой
видеоматериали, създадени за да
помогнат на студентите в процеса на
кандидатстване. Те са един наистина
лесен начин сина или дъщеря ви да
се запознаят с всичко, което трябва
да знаят.

•

www.ucas.com винаги поддържа
актуална полезна информация
и съвети. Посочете на сина или дъщеря
си секцията за бакалаври. А за вас има
секция, посветена на родителите.

Полезни сайтове*
Съветът за чуждестранни студенти на
Обединеното кралство (UKCISA) разполага
с много информация за международни
студенти по широк кръг от теми – от съвети,
свързани с имиграцията и тестовете по
английски език, до стипендии и настаняване.
www.ukcisa.org.uk
Сайтът за образование в Обединеното
кралство на Британския съвет разполага със
значителна информация, за да помогне на
международните студенти да се подготвят
и да се насладят на времето, прекарано
в Обединеното кралство, включително
и практична информация за визи, пътувания
и финанси.
www.educationuk.org

UCAS е онлайн помощник
Открийте повече и се свържете с нас на

www.ucas.com/international – В допълнение, можете да
обсъждате въпроси с блогъри на UCAS и да се включите
в дискусиите чрез каналите ни в социалните медии.

Калкулаторът за чуждестранни студенти
е инструмент, с който последните могат
да разберат колко струва животът
в Обединеното кралство.
international.studentcalculator.org.uk
Prepare for Success (подгответе се за успех)
е безплатен източник за чуждестранните
студенти, с чиято помощ те да се подготвят
за обучението си в университет или колеж
в Обединеното кралство.
www.prepareforsuccess.org.uk
* Всички сайтове са на английски език.

