Søk om å studere
i Storbritannia

www.ucas.com/international
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Hva er UCAS?

Hvordan søke

UCAS er en sentral kilde for informasjon og råd om
høyere utdanning, i tillegg til søknadsbehandling for
fulltidsstudier ved universiteter og colleger i Storbritannia.
På www.ucas.com kan du søke etter fag, opprette
søknaden og spore fremdriften til søknaden din.
UCAS gjør det enkelt ved å gi deg muligheten til å søke
på opptil fem fag med en tjeneste.

Det er tre enkle trinn for å søke på høyere utdanning
i Storbritannia:

Hvorfor studere i Storbritannia?
Innbydende…
• Storbritannia har en lang historie med å ønske
internasjonale studenter velkommen til å studere ved
landets universiteter og colleger.
• Hvert år søker omlag 110 000 mennesker utenfor
Storbritannia gjennom UCAS på et fulltids
bachelorstudie i Storbritannia.
Kvalitet…
• Kvalifikasjoner fra Storbritannia anerkjennes og
respekteres over hele verden, og studieretningene
tilfredsstiller strenge akademiske krav.
• En grad fra Storbritannia danner et utmerket grunnlag
for å finne arbeid på det globale markedet.
Kulturelt mangfold…
• Britiske universiteter og colleger tilbyr et flerkulturelt,
mangfoldig, kreativt og innbydende miljø som
oppfordrer studenter til å nå sitt fulle potensial.

Trinn 1 – Velge fag
• Undersøk fag på www.ucas.com/search – det er over
35 000 fag ved over 300 universiteter og colleger
å velge blant.
• Når du finner et fag du liker, tar du direkte kontakt
med universitetet eller colleget for å finne ut
minstekravene til opptak og krav til engelskspråklige
ferdigheter for faget du er interessert i å studere.
• Gå til www.ucas.com/international for å få mer
informasjon om hvordan du velger faget som
er riktig for deg.
Trinn 2 – Søke
• Start søknaden ved å registrere deg online på
www.ucas.com/apply. Du kan søke på opptil fem ulike
fag. Dette kan være ett fag på fem ulike universiteter
eller fem fag på ett universitet. Prøv å søke på et utvalg
av fag med ulike opptakskrav slik at du har alternativer
dersom karakterene er bedre enn, eller ikke så gode
som du forventet.
• Du må skrive en egenerklæring som en del av
søknaden. Dette er din mulighet til å fortelle
universiteter og colleger hvorfor du ønsker å studere et
gitt fag og hvorfor du ville bli en god student. Det tar
lang tid å skrive en god egenerklæring, så begynn
forberedelsene tidlig.

Krav til engelsk
Universiteter og colleger vil opplyse alle søkende om hva
slags krav til engelsk som kreves for fagene deres.
De fleste institusjoner vil be deg om å demonstrere
kyndighet i engelsk eller ta en godkjent engelsk språktest
dersom engelsk ikke er førstespråket ditt.

• Den siste delen av søknaden er referansen eller
anbefalingsbrevet. Dette gjøres ofte av en lærer ved
skolen din. Hvis du ikke lenger går på skolen, kan dette
gjøres av en uavhengig referanseperson, som en
tidligere lærer eller arbeidsgiver.
• Det er tidsfrister for å søke på ulike fag – sjekk informasjon
om faget for å finne ut hvilke som gjelder for deg:
• 15. oktober – for universiteter ved Oxford
eller Cambridge, og alle fag innen medisin,
tannlegevitenskap eller veterinærmedisin/vitenskap
• 15. januar – for de fleste fag
• 24. mars – for noen kunst- og designfag
• 30. juni – søknader mottatt etter denne datoen
vil bli satt på venteliste
• Etter at du har sendt søknaden din, kan du se hvordan
den skrider frem ved å logge deg på vårt nettbaserte
system, Track. Gjennom Track kan du se når avgjørelser
blir mottatt fra universiteter og colleger. Hvis du ikke
mottar noen tilbud, eller takker nei til de tilbudene du
mottar, er det mulig at du kan søke på et ytterligere fag
gjennom en ordning kalt Extra. I Extra, som går fra og
med slutten av februar og tidlig i juli hvert år, kan du
søke på fag som fremdeles har åpne plasser.
Finn ut mer på www.ucas.com/extra.
• Når universitetene og collegene har mottatt og
vurdert en søknad, vil de ta avgjørelsen sin. Hvis de
kommer med et tilbud, kan det være med eller uten
betingelser. Uten betingelser betyr at søkeren allerede
har tilfredsstilt alle av universitetets eller collegets
akademiske opptakskrav. Med betingelser betyr at
tilbudet har visse betingelser, for eksempel at søkeren
må oppnå et visst eksamensresultat.

Trinn 3 – Gjøre forberedelser til å studere
• Når du har fått en studieplass i Storbritannia og en
bekreftet startdato, kan du begynne å organisere
studentvisumet ditt (hvis nødvendig) med støtte fra
universitetet du valgte.
• UK Visas and Immigration og UK Council for
International Student Affairs (UKCISA) har nyttig
informasjon om å studere i Storbritannia på sine
nettsteder.
• For å sørge for at du er forberedt, bør du jobbe deg
gjennom sjekklisten på www.ucas.com/how-it-all-works/
starting-your-studies.

Besøk universitetets eller collegets nettsted, eller ta kontakt
med disses opptakskontor eller internasjonale kontor for
å finne ut hvilke engelske språktester som godtas.
De vil også fortelle deg hvilke språktester som trengs når
du søker om et studentvisum, hvis du trenger et.

Informasjon for
foreldre
Vi vil hjelpe deg med å gi sønnen eller
datteren din mest mulig støtte når de
holder på med søknaden. Her er noen
nyttige tips for å komme i gang.
Gå til www.ucas.com/parents
•

Registrer deg for vårt månedlige
nyhetsbrev som er skrevet spesielt
for foreldre.

•

UCAStv – vi har en rekke videoer som
er utviklet for å veilede studenter
gjennom søknadsprosessen. Disse er
en svært enkel måte for sønnen eller
datteren din til å gjøre seg kjent med
alt de trenger å vite.

•

www.ucas.com oppdateres stadig med
nyttig informasjon og råd. Henvis
sønnen eller datteren din til seksjonen
om bachelorstudier. Og for deg finnes
det en egen seksjon for foreldre.

Nyttige nettsteder*
UK Council for International Student
Affairs har mye informasjon for
internasjonale studenter om mange emner,
fra råd om immigrasjon og engelske
språktester til stipender og innkvartering.
www.ukcisa.org.uk
British Councils nettsted Education UK har
mye informasjon for å hjelpe internasjonale
studenter med å forberede seg til og ha det
moro under oppholdet deres i Storbritannia,
inkludert informasjon om visum,
reising og økonomi.
www.educationuk.org

UCAS er på nettet
for å hjelpe

Finn ut mer og ta kontakt med oss på
www.ucas.com/international – Pluss, du kan
samhandle med UCAS-bloggere og bli med
i diskusjoner gjennom våre sosiale mediekanaler.

Kalkulator for internasjonale studenter
er et verktøy som hjelper internasjonale
studenter med å forstå hvor mye det vil
koste å bo i Storbritannia.
international.studentcalculator.org.uk
Prepare for Success er en gratis ressurs
som hjelper internasjonale studenter med
å forberede seg til studiene deres ved et
universitet eller college i Storbritannia.
www.prepareforsuccess.org.uk
* Legg merke til at alle disse er engelskspråklige
nettsteder.

