Mesterszakos jelentkezés
Cambridgebe

Az egyetem weblapján minden fontos információ megtalálható a jelentkezésről és a cambridgei élet
részleteiről ezért itt csak a legfontosabbakat próbálom meg összefoglalni. Mivel ezek a személyes
tapasztalataimat tükrözik, ezért a jelentkezéssel kapcsolatos dolgok leginkább a matek (MAST) szakra
érvényesek.

Általános
A University of Cambridge a világ egyik legjobb egyeteme. A hírnevét, oktatási színvonalát,
kollegiális rendszerét és a vele járó cambridgei élet „romantikáját” leszámítva (…) viszont pont
olyan, mint bármely másik egyetem.
Ezt kimondva, nekem egy óriási élmény volt a szűk egy év, amit ott tölthettem, és könnyen lehet, hogy
az egész életemet nagyban fogja befolyásolni. Csak ajánlani tudom mindenkinek, főleg azoknak akik
leginkább tanulás céljából mennek oda.
A legnagyobb különbséget a magyar rendszerrel az adja, hogy egy egyetemista nemcsak az
egyetemnek, hanem egy általa választott, vagy oda beosztott Collegenak is diákja lesz egyszerre. A
College fontos része a kinti életnek, a legszűkebb értelemben vett egyetemi elfoglaltságokon kívül
szinte minden itt zajlik. A diák a Collegeban lakik, leggyakrabban ott étkezik, könyvtárában tanulhat,
rendezvényein részt vehet.

Jelentkezés
Jelentkezni ősztől lehet, de azt a leadási (és a korábbi ösztöndíj jelentkezési (decemberjanuár))
határidők előtt jóval el kell kezdeni. A jelentkezés díja 50 font. Az alapképzésnél általános interjúk
talán csak kutatással egybekötött szakokon léteznek, vagyis a jelentkezés szinte kizárólag az interneten
történik (nem kell kimenni). Ha a jelentkező kellőképpen tájékozódik a jól dokumentált internetes
leírásokból, akkor a jelentkezési ív kitöltése önmagában kevés időt vesz igénybe.
Ha kiválasztottad az érdeklődésednek megfelelő szakot, akkor egy online felületen keresztül
jelentkezhetsz. Itt a személyes adataid megadása után választanod kell 2 általad preferált Colleget. A
választásról rengeteget olvashatsz a neten. Fontosabb kritériumok: pénzügyi helyzet (ösztöndíj
lehetőségek), elhelyezkedés (van néhány távol eső), a tanulmányaidhoz kapcsolódó oktatóinak száma,
méret, kinézet, csak lány, csak diplomás… A Collegeod ad majd oktatót, akitől (tanulmányi)
segítséget kérhetsz. Az alapszakon megszokott tutorálás a mesterszakon nem létezik.
Ha egyik College se vesz fel, vagy ha nem preferálod egyiket sem (pedig érdemes), akkor beosztanak
valamelyik másikba.
A jelentkezés során meg kell adnod 23 egyetemi oktató elérhetőségeit, akik ajánlást biztosítanak
számodra, ez a felvételi szempontok közül az egyik legfontosabb. Ezen ajánlások megszerzése
jelenthet több hetes csúszást, erre érdemes felkészülni. A legtöbb szak 4est vagy 5öst kér a BSc
eredményként, ami talán a diplomajegyet jelenti. Ezeken felül persze nem árt, ha van más eredmény
is, pl. versenyek, publikációk, konferencialátogatások, kutatási vagy munkatapasztalat.

Kritérium még a jó angol nyelvismeret. Legtöbben IELTS típusú nyelvvizsgát tesznek, ezekre érdemes
készülni, ugyanis 50+ ezer forint megismétlésük, és komolyan veszik. A konkrét kritérium
(vizsgaeredmény) szakonként eltérő, de magas.
A jelentkezés leadása után jön a hosszú várakozás időszaka, az eredményre minimum 2 hónapot kell
várni, ez általában visszautasítás vagy feltételes ajánlat lesz. Ez utóbbi azt jelenti, hogy megadott
feltételekhez kötik a felvételt, pl. nyelvvizsga eredmény, egyetemi eredmény, fizetési képesség
bebizonyítása, a feltétel nélküli felvétel ritka. Az ösztöndíjakra kora nyártól lehet számítani, a végleges
felvétel nyáron történhet, általában a diploma és transcript elküldése, mint utolsó feltétel teljesítése
után néhány héttel.

Pénzügyek
Amíg az UK az EUban marad (és talán utána is), addig mi, magyarok a legkedvezőbb fizetési
osztályba tartozunk. Ennek ellenére otthoni fizetésekhez képest még mindig csillagászati tandíjak, és
megélhetési költségek riogatják a jelentkezőket. Ez például matek szakon (MAST) kb. 9500 font
tandíj, és ugyanennyi megélhetési költséget jelent, egy évre (átszámolva, együtt kb. 78 millió forint).
Kicsit összehúzott nadrágszíjjal (olcsóbb szoba, önmagunkra főzés) ez utóbbi 45 ezer fonttal
lecsökkenthető.
Reményt a pénzügyileg kevésbé szerencséseknek az ösztöndíjak, illetve az ez évtől bevezetett első
mesterszakjukat végzők számára felvehető, 10000 fontos kölcsön jelenthet.
A felvételt nyerők egy része kap csak ösztöndíjat, sokaknak inkább ez jelenti az igazi „kihívást”.
Létezik egyetemi és College által adott ösztöndíj is, illetve külső forrásokat is érdemes lehet
megpróbálni. Leghasznosabb az egyetem weboldalán lévő ösztöndíj kereső. Az egyetemi
ösztöndíjakra jelentkezés az egyetemi jelentkezéssel egyszerre, automatikusan történik. A Collegeok
weboldalain lehet utánanézni az általuk adott ösztöndíjaknak, lehetőleg még a preferált College
kiválasztása előtt. Ezekre a jelentkezés legtöbbször a Collegeok külön rendszerén keresztül történik.
A mesterszakos hitelre a Student Finance Englandnál lehet jelentkezni, itt is érdemes utánanézni a
pontos kritériumoknak. Így előre úgy tűnik, hogy nagyon tágak a feltételek, de gyakorlatban még
nincs kipróbálva a rendszer. A visszafizetési feltételek sokkal kedvezőbbek, mint a megszokott banki
hiteleknél, de persze ezt is meg kell alaposan gondolni.

Élet Cambridgeben:
Mint azt korábban is írtam, szállást a Collegetól kapsz, hacsak nem párban jöttök, akkor ez külön
szobát jelent. Egy egyszerű szoba heti 90 fontnál kezdődik, de persze vannak drágábbak is. Ehhez jár
közös fürdő, konyha, rendszeres takarítás, mosási lehetőség, gyakorlatilag minden, ami a
mindennapokhoz kell.
Enni a városban csak drágán lehet, a College ebédlője relatíve a legolcsóbb, de még ott is 45 fonttól
kezdődnek az árak egy ebédre. A boltban az árak nem ennyire magasak, szerintem az itthoniakhoz
képest 2es szorzón belül van minden.
Tanulni a szobádban, illetve a jól felszerelt könyvtárakban (College vagy egyetem) lehet.
A kintiek és főleg a CUHS nagyon segítőkészek, náluk bármit megtudhatsz!
Ha kérdésed van valamivel kapcsolatosan, írj bátran a CUHS Access Officernek (Fekete Marcell,
access@cuhs.co.uk) vagy a CUHS Facebook csoportjára. Sok sikert!

