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Ce este UCAS?

Depunerea cererii de înscriere

UCAS oferă o sursă centrală de informare şi consiliere
cu privire la învăţământul superior, precum şi la
prelucrarea dosarelor de candidatură la cursurile de zi
ale universităţilor şi colegiilor din Marea Britanie. Dacă
mergi pe site-ul www.ucas.com poţi să cauţi cursuri, să-ţi
depui dosarul de candidatură şi să-i urmăreşti evoluţia.
UCAS simplifică procedurile oferindu-ţi posibilitatea
de a candida la maximum cinci cursuri utilizând
un singur serviciu.

Depunerea uncei cereri de înscriere în învăţământul
superior din Marea Britanie se face în trei paşi simpli:

De ce să studiezi în Marea Britanie?
Ospitalitatea…
• Marea Britanie are o tradiţie îndelungată de a primi
studenţi străini la universităţile şi colegiile sale.
• În fiecare an, circa 110.000 de tineri din afara Marii
Britanii candidează prin intermediul UCAS pentru a
urma un curs universitar de zi în Marea Britanie.
Calitatea…
• Studiile efectuate în Marea Britanie sunt recunoscute şi
respectate în toată lumea, iar cursurile se conformează
unor criterii academice stricte.
• O diplomă obţinută în Marea Britanie reprezintă rampa
de lansare în găsirea unui loc de muncă
oriunde în lume.
Diversitatea culturală…
• Universităţile şi colegiile britanice asigură un mediu
multicultural divers, creativ şi atrăgător, care îi
încurajează pe studenţi să îşi atingă potenţialul maxim.

Pasul 1 – Alegerea cursurilor
• Analizează oferta de cursuri accesând www.ucas.com/
search – există peste 35.000 de cursuri oferite de peste
300 de universităţi şi colegii, din care poţi să alegi.
• Când găseşti un curs care îţi place, contactează direct
universitatea sau colegiul respectiv, pentru a afla
care sunt cerințele minime pentru admitere şi nivelul
necesar de cunoaștere a limbii engleze pentru a te
înscrie la cursurile care te interesează.
• Vizitează www.ucas.com/international pentru mai
multe sfaturi despre cum poți alege cursul cel mai
potrivit pentru tine.
Pasul 2 – Depunerea cererii de înscriere
• Începe prin a te înregistra online la
www.ucas.com/apply. Poţi să-ţi depui candidatura
pentru maxim cinci cursuri. Poţi alege selectînd acelaşi
curs la cinci universităţi diferite sau cinci cursuri la
aceeaşi universitate. Încearcă să aplici pentru un
spectru de cursuri cu cerințe de admitere diferite, astfel
încât să îţi păstrezi şansele de reușită fie că notele tale
sunt mai bune decât te așteptai, fie că nu.
• La dosarul de înscriere trebuie să atașezi o declaraţie.
Aici ai posibilitatea să argumentezi universităţilor şi
colegiilor de ce doreşti să studiezi domeniul ales şi de
ce vei fi un student bun. Redactarea unei declarații
bine scrise necesită mult timp, deci este bine să începi
a te pregăti din vreme.

• Pe site-urile web ale Serviciului Britanic de Vize
şi Imigrări (UK Visas and Immigration service) şi
Consiliului Britanic pentru problemele studenţilor
străini (UK Council for International Student
Affairs – UKCISA) găseşti informaţii utile despre
efectuarea studiilor în Marea Britanie.
• Pentru a te asigura că eşti pregătit, parcurge lista de la
www.ucas.com/how-it-all-works/starting-your-studies.

• Ultima parte a dosarului de înscriere o constituie
referinţele sau scrisoarea de recomandare. Deseori,
aceasta este întocmită de un profesor de la şcoala
ta sau, dacă nu mai urmezi o şcoală, de un referent
independent, de pildă un fost profesor sau angajator.
• Pentru depunerea candidaturii la diverse cursuri există
termene-limită – caută informaţii despre cursuri ca să
afli în ce termen trebuie să te încadrezi:
• 15 octombrie – la universităţile de la Oxford sau
Cambridge sau pentru orice cursuri de medicină,
stomatologie sau medicină veterinară
• 15 ianuarie – pentru majoritatea cursurilor
• 24 martie – pentru cursuri de arte şi design
•	30 iunie 2014 – dosarele de candidatură primite
după această dată se vor încadra la Redistribuire
• După ce ţi-ai depus dosarul de candidatură, poţi să
îi urmăreşti parcursul autentificându-te în aplicația
noastră online, denumită Track. Prin intermediul
sistemului Track poţi afla când se primesc deciziile de
la universităţi sau colegii. Dacă nu primeşti nicio ofertă
sau refuzi ofertele primite, poţi să candidezi pentru
un curs suplimentar prin procedura numită Extra. Prin
programul Extra, care se desfăşoară în fiecare an de la
sfârşitul lui februarie până la începutul lui iulie, vei putea
solicita înscrierea la orice cursuri la care mai sunt locuri
neocupate. Află mai multe accesând
pagina www.ucas.com/extra.
• După primirea şi evaluarea unui dosar, universităţile
şi colegiile iau o decizie. Dacă ți se face o ofertă,
aceasta poate fi condiţionată sau necondiţionată.
„Necondiţionată” înseamnă că acel candidat
întruneşte deja toate cerinţele de natură academică
pentru admitere la universitatea sau colegiul respectiv.
„Condiţionată” înseamnă că oferta este valabilă cu
anumite condiţii, de pildă ca acel candidat să obţină
anumite rezultate la examene.

Pasul 3 – Aranjamentele pentru studiu
• Odată ce ai obţinut un loc pentru a studia în Marea
Britanie şi ţi s-a confirmat data de începere a studiilor,
poţi începe să faci demersuri pentru obţinerea vizei de
student (dacă este necesară), cu sprijinul universităţii
alese de tine.

Cerinţe de cunoaştere
a limbii engleze
Universităţile şi colegiile vor informa toți candidaţii ce
nivel de cunoaştere a limbii engleze este necesar pentru
cursurile lor. Majoritatea instituţiilor îți vor cere să faci
dovada unor cunoștințe avansate de limba engleză
sau ori să iei un test recunoscut de limba engleză, dacă
engleza nu este limba ta maternă.
Vizitează site-ul web al universităţii sau colegiului
respectiv sau ia legătura cu biroul de admiteri sau cel
pentru studenţii străini pentru a afla ce teste de limba
engleză sunt acceptate. De acolo vei afla de ce teste
de limbă ai nevoie când soliciţi o viză de student,
dacă ai nevoie de viză.

Informaţii pentru
părinţi
Dorim să vă ajutăm să îi oferiţi fiului sau
fiicei dumneavoastră tot sprijinul posibil
pe parcursul procesului de candidatură.
Pentru început, iată câteva idei uşor
de pus în practică.
Vizitaţi www.ucas.com/parents
•

Abonaţi-vă la buletinele noastre
informative lunare, dedicate special
părinţilor.

•

UCAStv – avem o mulţime de materiale
video realizate pentru a ghida
studenţii prin procesul de depunere
a candidaturii. Acestea constituie
o modalitate foarte uşoară pentru
ca fiul sau fiica dumneavoastră să se
familiarizeze cu tot ce trebuie să ştie.

•

www.ucas.com este actualizat în
permanenţă cu informaţii şi sfaturi
utile. Orientaţi-vă fiul sau fiica
spre secţiunea Cursuri universitare
(Undergraduate). Iar pentru
dumneavoastră există o secţiune
dedicată părinţilor.

Site-uri web utile*
UK Council for International Student
Affairs (Consiliul Britanic pentru problemele
studenţilor străini) prezintă numeroase
informaţii pentru studenţii străini,
cu tematici diverse, de la consiliere în
vederea imigrării şi teste de limba engleză,
până la burse şi cazare.
www.ukcisa.org.uk

UCAS este online pentru
a te ajuta
Află mai multe şi ia legătura cu noi prin
www.ucas.com/international – În plus, poţi
să interacţionezi cu bloggeri despre UCAS şi să
participi la discuţii prin canalele noastre de medii
de socializare.

Site-ul web Education UK (Învăţământul
în Marea Britanie British Council’s
Education UK (Consiliului Britanic) prezintă
numeroase informaţii menite a-i ajuta pe
studenţii străini să se pregătească pentru
experienţa britanică şi să se bucure de
ea, inclusiv sfaturi practice despre vize,
călătorie şi finanţe.
www.educationuk.org
Calculatorul studentului străin este un
instrument care îi ajută pe studenţii străini
să înţeleagă cât îi va costa viaţa în Marea
Britanie.
international.studentcalculator.org.uk
Prepare for Success (Pregăteşte-te pentru
succes) este o resursă gratuită, care îi
ajută pe studenţii străini să se pregătească
pentru a-şi efectua studiile la o universitate
sau un colegiu din Marea Britanie.
www.prepareforsuccess.org.uk
* Reţine că toate aceste site-uri web sunt
în limba engleză.

