
Uniwersytet Aberystwyth

• Nr 1 w UK w rankingu na najbezpieczniejsze miejsce do
studiowania ‘Safest place in the UK to be a student’ (Daily
Mail’s Complete University Guide 2013)

• Nr 5 na świecie w rankingu na temat satysfakcji oraz
atrakcyjności miejsca studiów ‘Best place in the world to be 

a student’  (iGraduate Survey 2012-2013)

• W pierwszej 10 najlepszych uczelni brytyjskich pod
względem zaplecza naukowego-technicznego i infrastruktury
‘Top ten in the UK for facilities’  (Times Higher Education
Survey 2013)

• Absolwentem uczelni jest następca tronu brytyjskiego
Książe Karol, który przez wiele lat był także jej rektorem
(Chancellor)

Wymagania 

Uniwersytet Aberystwyth przyjmuje studentów z Polski w 
oparciu o wyniki egzaminu maturalnego.  

Aby otrzymać ofertę, należy  zaprezentować wyniki z trzech 
przedmiotów na poziomie podstawowym (80% lub wyżej) 
oraz wyniki z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym    
(65% lub wyżej)

Powyższa lista wlicza Język angielski, który musimy zdać 
na minimum 90% na poziomie podstawowym i 65% na 
poziomie rozszerzonym. 

Ważne: Niektóre kierunki mogać mieć wyższe wymagania - aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z nami. 

Kryteria przyjęć – na egzaminie maturalnym :

       Przynajmniej jeden przedmiot na poziomie podstawowym, z wynikiem min. 80%

             Przynajmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, z wynikiem min. 65%

W tym język angielski : 

             Poziom podstawowy z wynikiem min. 90 %  (średnia z ustnego i pisemnego)

             Poziom rozszerzony z wynikiem min. 65 %  (średnia z ustnego i pisemnego)

* Nie są wymagane certyfikaty językowe

*
 W przypadku kierunków : Biology, Psychology, Mathematics, Physics, Computer Science  wymagane są 

przedmioty kierunkowe.

Uwaga!!

Odstępstwa od wymienionych kryteriów są możliwe i nie dyskwalifikują kandydata na studia

19456 - 1014

• Najlepszy	wydział		Stosunków	Międzynarodowych	w
UK (REF 2014)

•	 11.	najlepszy	wydział	Informatyki	w	UK	(REF	2014)
•	 10.	najlepszy	wydział	Geografii	w	UK	(REF	2014)
•	 4.	najlepszy	wydział	Biologii	i	Technologii	Rolnictwa	w	

UK (REF 2014)
• Gwarantujemy	miejsce	w	akademiku	na	pierwszym

roku studiów
• Dostęp	do	ponad	8	milionów	książek	w	bibliotece

uniwersyteckiej	oraz	Narodowej	Bibliotece	Walijskiej
(jedna z 5 bibliotek narowodych w UK)

• Najbezpieczniejszy	Kampus	w	Walii	i	w	Anglii
(Complete	University	Guide	2013/Daily	Mail	22/07/13)

• Najlepsze	miasto	w	Wielkiej	Brytanii	(Academy	of
Urbanism 2015)

• Wygodna	lokalizacja	departamentów,	laboratoriów	i
bibliotek na jednym kampusie

• Idealne	miejsce	do	nauki	i	rozrywki

www.openfutureschool.pl
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Czesne za studia licencjackie 

Za studia nie trzeba płacić przed ich rozpoczęciem, ani w 
czasie ich trwania, czyli nie trzeba mieć żadnych 

oszczędności na czesne.

Rząd Walii zapewnia dla studentów z Unii Europejskiej:
- bezzwrotne stypendia na około 60% czesnego 

 (£ 5190 za każdy rok studiów), 
- pożyczkę studencką bez oprocentowania komercyjnego i 

czasem bezzwrotną (£ 3810 na każdy rok studiów).

Na studiach w Wielkiej Brytanii, w tym w Walii jest 
stosunkowo mało zajęć - około 10-15 h w tygodniu, dzięki 

czemu jest dużo czasu na pracę zarobkową. Większość osób 
utrzymuje się z własnej pracy zarobkowej w czasie studiów i 

jest to całkowicie możliwe.

Aberystwyth w Internecie

facebook.com/AberystwythUniversityInternational

twitter.com/AberUni_Intl

youtube.com/user/aberystwythuni

Oficjalny przedstawiciel na terenie Polski 

Zalety studiowania w UK  

Koniec bezmyślnego wkuwania!  Ten etap masz już za sobą! Aby uzyskać 
wyższe wykształcenie sam czytasz, analizujesz i oceniasz dany temat, a 
później to ty samodzielnie dochodzisz do własnej „prawdy”. Praktyka a nie 
teoria! 

Tylko 10-15 godzin zajęć tygodniowo ! Student nie jest "zawalony" 
zajęciami i "wkuwaniem" - tygodniowo na uniwersytecie jest ok. 10-15h 
zajęć. Są to godziny wykładów “lectures” oraz ćwiczeń “tutorials”, "seminars", 
poza tym wymagana jest praca indywidualna np. pisanie esejów, praca w 
grupach.

Rok akademicki: 37 tygodniowy rok akademicki, 3-4 tygodniowe przerwy 
wakacyjne na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.
Partnerskie relacje ‘Student-Wykładowca’ – wykładowcy traktują studenta 
jako równego sobie, jako człowieka tak samo poznającego świat.

Wyzwania! Wykładowcy oczekują od Ciebie samodzielności, pomysłowości, 
kreatywności i inicjatywy. Także poza salą wykładową. Dlaczego? Ponieważ 
przygotowują Ciebie do realnego  dorosłego życia, gdzie nie ma kartkówek 
ani odpytywania, lecz prawdziwe wyzwania, którym musisz sprostać.

Sam wybierz przedmioty! Kierunek studiów składa się z przedmiotów 
(modules), które zazwyczaj można dobierać odpowiednio do zainteresowań 
studenta.

Nie jesteś sam! Każdy student ma przydzielonego opiekuna “tutora”, który 
odpowie na wszelkie pytania, pomoże w sprawach akademickich (np. 
zmianie kierunku studiów) oraz innych ewentualnych problemach studenta 
na uczelni.

Networking! Międzynarodowe środowisko akademickie owocujące w 
przyszłości.

Study, work and enjoy life! Tajemnica popularności studiów w Wielkiej 
Brytanii polega na możliwości łączenia nauki z pracą zarobkową, a także 
atrakcyjnego systemu dotacji, pożyczek i stypendiów  dla studentów z Unii 
Europejskiej - na pokrycie kosztów czesnego  za studia oraz kosztów 
utrzymania.

Aby uzyskać pomoc w procesie aplikacyjnym, 
dowiedzieć się więcej na temat życia i studiowania w 

Aberystwyth lub porozmawiać na temat odpowiedniego 
dla Ciebie kierunku studiów, skontaktuj się z bezpłatnym 

doradztwem edukacyjnym:

Open Future School 
ul. Ogińskich 46
Siedlce 

+48 606 767 505
biuro@openfutureschool.pl
www.openfutureschool.pl




