PhD jelentkezés Cambridgebe

A doktori képzésre való jelentkezés a Cambridgei egyetemen is hasonlóan megy mint mindenhol
máshol, talán az egyetlen fontos különbség a korai jelentkezési határidő: december 2. (a legkorábbi
ösztöndíj határidő EU állampolgároknak).

Témavezető
Érdemes előre felkeresni, ideális ha van már személyes kapcsolat, de sokan emailben is elérhetőek.
Egy lelkes témavezető a óriási segítséget tud nyújtani a jelentkezési anyagok összeállításában
(kiváltképp a “research proposal” megírásában), az interjúkra való felkészülésben és általánosan a
jelentkezés menetében. Tipikusan a tanszéki honlapokon / az egyes kutatócsoportok honlapján
szerepel hogy mely témavezető fogadnak éppen PhD diákot. Sokszor jól meghatározott témát
hirdetnek meg, de gyakran szívesen fogadják a jelentkezők ötleteit is. Emailben való megkereséskor
érdemes több embert megkérdezni és rövid, velős üzenetet írni – mindenki nagyon elfoglalt és teljesen
normális ha nem mindehonnan kapsz választ.

Ösztöndíj
Megszerezni nem könnyű, de nem lehetetlen. A legtöbb ösztöndíjra a központi jelentkezési
rendszeren keresztül lehet jelentkezni, de néhány esetben (főleg college illetve tanszék
specifikusak) külön kell intézkedni. Mindenképpen érdemes utánaolvasni az adott collegenak illetve
szaknak, de itt egy nagyjábóli lista a jelenleg elérhető ösztöndíjakról:


Általános ösztöndíjak (Gates, Cambridge Trust, CHESS,...): jelentkezés a központi PhD
jelentkezéssel együtt, néha plusz jelentkezési anyag beadásával (pl. personal statement Gates
re)



Collegespecifikus ösztöndíjak: legtöbb college automatikusan elbírál ha elsőnek van
bejelölve (pl. Trinity, John’s), néhányra külön kell jelentkezni (pl. Jesus). Sok collegeban
tantárgyspecifikus ösztöndíj van csak a collegeba jelentkezettek számára, érdemes a college
honlapján körbenézni.



Tanszékspecifikus ösztöndíjak: tipikusan automatikusan elbírálnak, van hogy külön
interjúzni kell rá.



Research Councils: Teljes ösztöndíj csak UK állampolgáronak illetve EUs
állampolgároknak ha legalább 3 éve itt élnek. Részösztöndíjra a többi EUs állampolgár is
pályzhat és emellé már könnyebb a másik felét megszerezni departmenttől / collegetól.
Főleg 1 + 3 év master + PhD programok (e.g. BBSRC DTP), külön kell rá jelentkezni (NEM
a rendes PhD program).

Jelentkezési anyagok
A research proposalt (kutatási terv) érdemes előre megbeszélni a témavezetővel, ő akár segít a
megírásában is. Ezen alapul az összes interjú, ösztöndíjat csak értelmes projektre adnak olyan
embernek aki valószínűleg meg is tudja valósítani. A beküldött referenciák nagyon fontosak,
érdemes olyan embertől kérni aki tényleg ismer (ideális esetben kutattál már nála) és őszintén
támogatja a jelentkezésedet. Nyelvvizsga tipikusan szükséges, frissnek kell lennie (< 2 év) és csak
bizonyos típusokat fogadnak el. Mentességet csak speciális feltételek esetén adnak (nagy vonalakban
3 év egyetemi szintű tanulmány angol anyanyelvű országban vagy megfelelő állampolgárság),
részletek az egyetemi honlapon. Interjúból többféle van – a tanszéki néhány tanszéken inkább csak
pofavizit, de az ösztöndíjak esetén nagy a verseny, itt tényleg vérre megy. Érdemes megkérdezni
valakit aki már volt az adott típusú interjún, hogy milyen volt, mivel igencsak különböző stílusúak. A
society Facebook oldalán nagy valószínűséggel lehet valakit találni a különböző tanszékekről /
ösztöndíjakról, írjatok nekünk nyugodtan!
Néhány tipikus, általános interjúkérdés:


Mesélj egy cikkről ami mostanában felkeltette az érdeklődésedet!



Magyarázd el a kutatási témádat egy nem hozzáértőnek (pl. anyukádnak)!



Hogyan látod az életedet, karrieredet 5/10/X év múlva?



Miért pont Cambridgebe jelentkezel?



Miért szeretnél PhDzni?



Miért válaszottad ezt a kutatási témát?



Milyen problémákra számítasz? Hogyan tervezed ezeket kezelni?

College rendszer
Az alapok megegyeznek az alapképzéssel, de PhD diákként a collegeoknak jóval kisebb a
szerepe: főleg a lakhatás, étkezés, ösztöndíjak illetve szociális élet szempontjából számítanak egy
PhD diáknak. Érdemes eldönteni legalább azt, hogy milyen típusú környezetben szeretnél élni (pl.
graduate college csak graduate illetve idősebb diákoknak, női college csak nőknek, etc.), utánanézni
hogy az adott szakon mely college esetén lehet plusz ösztöndíjra pályázni illetve a lakhatási
feltételeknek (van ahol semmit nem biztosítanak, van ahol csak az első évre adnak szállást, illetve van
ahol 3 évre).

Ha kérdésed van valamivel kapcsolatosan, írj bátran nekem (Siska Veronika, vs389@cam.ac.uk) a
CUHS Access Officernek (Fekete Marcell, access@cuhs.co.uk) vagy a CUHS Facebook csoportjára.
Sok sikert!

