Bevezetés
Kedves középiskolás! Ha ide eljutottál, akkor bizonyára megfordult már a fejedben, hogy miért
is érdemes egy olyan neves külföldi egyetemre járni, mint Cambridge. Ennek a brosúrának a
célja, hogy röviden bemutassa, hogyan is működik az egyetem, milyen a kinti diákélet és úgy
általában milyen Cambridge-ben élni. Emellett pedig segíteni szeretnénk ezzel neked,
potenciális jelentkezőnek, hogy tisztában légy olyan dolgokkal, mint az anyagiak vagy a
jelentkezés menete. A brosúra végén pedig összegyűjtöttünk pár linket, köztük az egyetem
honlapját és a szakleírások listáját, ezek mellett egy emailcímet, amire várjuk a kérdéseid, amik
felmerülhetnek a brosúra olvasása közben/után. Ne habozz írni, szívesen segítünk!

Az egyetem
Tanulni, élni és szórakozni egy középkori egyetemvárosban Anglia szívében: ezt kínálja
Cambridge. A mai napig kilencvenkét Nobel-díjas került ki innen, például Szent-Györgyi
Albert vagy Ernest Rutherford. Itt volt diák Charles Darwin és Sir Isaac Newton, ma is itt
tevékenykedik Stephen Hawking, idejárt C. S. Lewis, Samuel Taylor Coleridge, Sylvia Plath
és Stephen Fry, Hugh Laurie, de cambridge-i diákok voltak a Monty Python tagjai is. Ezek
mellett a legtöbb ranglista szerint a Cambridge-i Egyetem benne van a világ 5 legjobb
egyetemében, Cambridge egyik fő profilja ma is a kutatómunka az oktatás mellett.
A város maga nem túlságosan nagy, körülbelül 125 000 ember lakja, ebből 25 000 diák.
Valójában az egyetemi különféle épületei nagyrészt a belvárosban és onnan északnyugatra
vannak, az egyetem tagjainak és a város lakóinak eléggé el is különül a lakóhelye, és valamilyen
szinten a szórakozóhelyeik is. Cambridge folyója a Cam, amely átfolyik a városon, és amelyen,
főleg napsütésben, puntok közlekednek. Ezeket leginkább a velencei gondolákhoz lehetne
hasonlítani, bár kevésbé kecses a formájuk, és az ezeket hajtók sem énekelnek olaszul. A város
belseje, főleg a piactér környezetében nagyon szép régi, egy kicsit egy ékszeresdobozra
emlékezteti a járókelőt, amit valakik teleszórtak bringákkal és bicikliutakkal. Cambridge
méretéből fakadóan akár gyalog is könnyen el lehet jutni a legtöbb helyre. Ennek ellenére
rengetegen választják a biciklit, mint közlekedési eszközt, amivel még jobban összeszűkül a
város. Egyetlen nagyobb hátrányként maximum a turisták számát lehet említeni, de őket annyira
kordában tartják a college-ok (lásd lejjebb), hogy ne zavarják a nyugalmat túlságosan.
Cambridge-ben több mozi és diákszínház is működik, ezek a diákszínházak elképesztő
minőségben adnak elő, többek szerint tartják a magyarországi profi színházak színvonalát.
Rengeteg sportlehetőség is van, sportpályák, uszodák, füves terek és parkok tűzdelik a várost.
A cambridge-i éjszakai élet pár night club köré csoportosul, ezek között nagyobbak a Cindies,
a Lola’s, a Life és a Fez. Ezekben is és ezeken kívül is sok a rendezvény, vannak koncertek,
nyílt estek és nyílt előadások is. Cambridge-ben nagyon sok student society működik, a
legnagyobb a Cambridge Union Society, akik leginkább előadásokat szerveznek olyan
emberekkel, mint Josh Radnor vagy Buzz Aldrin, de többek közt vannak még sport society-k,
dráma society-k, zenekarok, kollázs society, kalligráfia, filmklubok, irodalmi society-k,
csillagászat, matek, jog, nemzeti society-k, gyakorlatilag mindenre van egy society.

Ezt a brosúrát is egy ilyen society tagjai rakják össze, még pedig a Hungarian Society-é. Mi a
magyar nemzeti society vagyunk Cambridge-ben, céljaink között pedig ott van a magyar
jelentkezők segítése és a magyar diákok érdek képviselete és a cambridge-i élmény kiegészítése
különféle programokkal, rendezvényekkel. Ilyen rendezvényre példák a táncház, társasest,
karrier napok, kerti partik és vacsorák egyéb society-k tagjaival. A Hungarian Society, mint
egyéb nemzeti society-k egy támogató környezet, ami tapasztalatok szerint jól kiegészíti a
cambridge-i élményt. Rajtunk kívül természetesen rengeteg egyéb külföldi is van az egyetemen,
velük és az angolokkal is napi kapcsolatba kerül a kinti diák már csak a szakok, college-ok és
society-k miatt is.
Ha felkeltettük az érdeklődésed, de szeretnéd jobban megismerni a várost és az egyetemet, a
Hungarian Society Shadowing Scheme-jével erre is lehetőséget kaphatsz. Ez azt takarja, hogy
pár napig egy már kint, a választott szakodon tanuló diák elszállásol pár napra, elvisz az
előadásaira, körbevisz a városban és mesél neked a tapasztalatairól.

Oktatási rendszer
Az angolszász egyetemi rendszer modern és releváns tananyagot ad át. A szakspecifikus tudás
mellett rengeteg máshol is alkalmazható készséget tanít, nem véletlen, hogy sok cambridge-i
diák a szakján kívül helyezkedik el a tanulmányai befejezte után. A magyar egyetemekkel
ellentétben a legtöbb szakon kifejezetten kevés az óraszám, előadások terén még a legsűrűbb
szakon is a heti tizenkettő az átlag. Főleg társadalom- és bölcsészettudományokban a fókusz
inkább az önálló készülésen van, de ez más szakokon is fontos része a képzésnek.
Cambridge-ben összesen körülbelül harminc alapszakos képzés van, így sok Magyarországon
megszokott szak csupán részét képezi egy nagyobb szaknak (így pl. csak egyetlen mérnöki szak
van, de a természet- és társadalomtudományokat is egyetlen, integrált szak keretében tanítják).
Vannak viszont egészen különleges szakok is az egyetemen, mint a jogot, földrajzot és
közgazdaságtant kombináló Land Economy, vagy a az angolszász, kelta és óészaki nyelvek
szak, és megtalálhatóak olyan képzések is, amelyek egy otthoni tudományegyetemen nem
szerepelnek a curriculumban. Az, hogy egyes tárgyak kombinálva vannak, nem jelenti azt, hogy
ezeket mind tanulnod is kell a szakon – pl. ha a politika érdekel, viszont viszolyogsz az
antropológiától, nem kell felvenned az utóbbit, hiába része az HSPS (Human, Social and
Political Studies) szaknak. Ezektől eltekintve azonban, a legtöbb angol egyetemmel ellentétben,
Cambridge-ben alig vannak kombinált szakok.
Angliában minden tanév három term-ből áll, amelyek Cambridge-ben egyenként két hónap
hosszúak (vagyis Angliában is szokatlanul rövidek), közöttük pedig öt hetes szünetek vannak.
Az első term neve Michaelmas és október elejétől december elejéig tart, ezt követi a január
közepétől március közepéig tartó Lent term, majd végül az április közepétől június közepéig az
Easter term, a vizsgák jellemzően ebben a termben vannak (nincs olyan félévi vizsga, mint sok
más egyetemen). A tanév rövidsége miatt nagyon intenzív a képzés, kevés az üresjárat. A
tanmenetre jellemző, hogy az egy-egy órás előadások, az esetleges laborok és gyakorlatok
mellett fontos pillérei az oktatásnak az ún. supervisionök. A supervision leginkább egy
szemináriumhoz hasonlítható: szaktól függően 1-3 diák ül egy teremben a supervisorjukkal, aki
lehet egy PhD-hallgató vagy egy professzor. A beadandókat ezekre a supervisionökre kell
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elkészíteni, ahol a supervisor kommenteli azokat és segítséget ad, válaszol a tananyaggal
kapcsolatos kérdésekre és tippekkel lát el, és úgy általában extra tudást ad. Term végén pedig a
supervisor ad supervision reportot, amiben szövegesen is értékeli az addigi teljesítményét az
egyes diákoknak, ezt megosztva velük és a Director of Studies-al. Ilyen DoS-a mindenkinek
van, szerepe, hogy felügyelje a kinti egyetemi életét a neki kiosztott diákjainak, és megoldja,
ha problémák merülnek fel a supervisorral vagy előadóval.
Mivel a magyar felsőoktatásnál számos angol egyetem nyújt lényegesen jobb képzést (ez alól
talán csak a fizika és a matematika képez kivételt), így érdemes gondolkodni más egyetemeken
is.
A college-ok
A cambridge-i (és oxfordi) oktatási rendszer különlegességei a college-ok. Összesen 31 college
működik az egyetemen, ebből 29 nyújt alapszakos képzést, igaz, négy college csak 21 évnél
idősebb diákokat vesz fel (Wolfson, St. Edmund’s, Hughes Hall, Lucy Cavendish), három
college-ba pedig kizárólag lányok jelentkezhetnek (Newnham, Murray Edwards, Lucy
Cavendish).
A college felel a supervisionök megszervezéséért (legalábbis a legtöbb szakon), és általában a
DoS-od is a college tagja (fellow-ja), igaz, kisebb szakokon ettől néha el szokás tekinteni, mert
nincs minden college-nak olyan fellow-ja, aki vállalná az ezzel járó munkát. A college-ok
azonban nem csak a tanulmányaidért felelnek, ők biztosítanak szállást a tanulmányaid teljes
idejére, a college halljában (ez olyasmi, mint a Harry Potterben a nagyterem) kedvező áron
tudsz ebédelni, és formal hallokra (taláros, Harry Potter-szerű vacsorákra) járni, minden
college-nak van saját könyvtára, nyújt egészségügyi és lelki segítséget, sőt, általában saját
kápolnája is van minden college-nak, igaz, ez néhány újabb alapítású college esetében már
nincs így.
A college-oknak általában van egy központi területe, ez szinte mindig a college legősibb része.
Itt található a könyvtár, a hall, ha van, akkor a kápolna, itt vannak a college központi irodái és
sokan itt is laknak, bár sokszor a college-on kívül tudsz csak szállást kapni, de akkor is a college
tulajdonában álló épületekben.
A college-ok kor szerint is igen eltérnek egymástól, a legrégebbit 1284-ben alapították, míg a
legújabbat, a Robinsont, csak 1979-ben. A college-ok kora azonban nem jelenti azt, hogy ott
feltétlenül jobb vagy rosszabb képzés lenne, sőt, a Churchill College (amelyet maga Winston
Churchill alapított) elég jó képzést nyújt matematikában és természettudományokban, igaz, a
humán vonalon nem annyira erős. Kisebb szakokon nincs nagy különbség a college-ok között,
nagyobb szakokon lehet, de érdemes észben tartani, hogy ez „még mindig Cambridge”.
A college kiválasztása, pontosan azért, mert a legtöbb college nem annyira különbözik a
többitől, elég nehéz. Érdemes utánanézni, hogy melyik college tud anyagi segítséget nyújtani,
milyen fellow-ik vannak a szakunkon (azonban ne felejtsük el, hogy ha nincs a témánkhoz értő
fellow, másik college-ban lesz a supervisionünk), hogy pontosan hol van a college Cambridgeen belül, milyen messze az óráid helyszínétől vagy a belvárostól. A legtöbbször azonban egy
érdekes tény vagy egy megérzés is segíthet a választásban.
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Költségek
Az angliai egyetemeken jelenleg az EU-s diákokra a brit diákokra érvényes tandíj vonatkozik,
ez a 2017 szeptemberében induló kurzusokra 9250 font egy évre (a 2018-ban induló képzésekre
emelkedhet), erre az Európai Unió diákjainak is jár a Student Loan Company Tuition Fee
Loanja (azaz az angol diákhitel). Ennek feltételei igen kedvezőek, csak egyetem után kell
elkezdeni visszafizetni és akkor is csak akkor, amikor a fizetése az embernek elér egy
meghatározott szintet. Jelenleg nem tudjuk, hogy ez hogyan fog változni, miután NagyBritannia elhagyja az EU-t, viszont erre 2019 előtt nem is fog sor kerülni. Érdemes ránézni
időnként erre az oldalra: http://www.eu.admin.cam.ac.uk/
A Tuiton Fee Loan a college-hoz érkezik, a diákoknak nem kell vele törődnie az igénylés után,
de minden évben meg kell igényelni. Az egyetem ad még egy ún. Cambridge Bursaryt,
amelynek szintje a szülők fizetéséhez van kötve, ez évente legfeljebb 3500 fontot jelent és a
magyar fizetésekkel általában jár is a maximum Bursary. Ezt nem kell visszafizetni. A Bursaryt
három részletben kapja az ember a bankszámlájára, amelyet aztán szabadon felhasználhat
(általában a szoba árát szokták fizetni belőle). Európai uniós diákként ezekre postán kell
jelentkezni és szintén az EU-s tagságunk miatt mentesülünk a college-nak fizetendő külön
tandíjtól is.
A szobák árai egy évre 3000 fonttól akár 5800 fontig is terjedhetnek, ebbe beleszámítva a sok
college-ban előforduló Kitchen Fixed Charge-ot, amely az étkezésekhez való hozzájárulás
(ettől még a menzáért fizetni kell, de olcsóbb). Egy étkezés a college-on belül 2-4 fontba
kerülhet, de a legtöbb helyen van lehetőség főzni (főzőlapok szinte mindenhol vannak és egyes
helyeken sütők is) és nem kötelező a college-ban enni. Ha a college-on kívül szeretnénk enni,
arra minimum 4-5 fontot számoljunk (hacsak nem érjük be egy szendviccsel), még a
kampuszokon lévő menzákon is ennyibe kerül egy ebéd. Utazásra Cambridge-en belül nem kell
költeni egy bicikli árán túl (kb. 70 font), mert minden közel van. (Sokaknak még biciklire sincs
szüksége.) Tankönyveket a legtöbb szakon nem kell venni, van ugyanis minden tanszéknek és
college-nak könyvtára, és ott van még a University Library is, ami az Egyesült Királyság egyik
referenciakönyvtára, vagyis olyan, mint otthon a Széchenyi Könyvtár. Amire még lehet költeni,
azok a formalok, amik nagy, legalább három fogásos tradicionális, Harry Potter stílusú
étkezések a college-on belül. Ezeknek az ára 6 fonttól 16 fontig terjedhet (a vendégjegyek
drágábbak), de nagyon hozzáadnak a Cambridge élményhez. A formalokhoz a legtöbb helyen
kötelező a talár és más egyéb eseményekhez is, például a beiratkozáshoz. A talár ára 25 fontnál
kezdődik, de van college, ahol drágább és college-ról college-ra különbözik vagy hiányzik. Az
egyetem számításai szerint egy évre a tandíjon kívül 9000 fontra van szükség mindennel együtt,
a magyarok tapasztalatai szerint 5000-6000 font elegendő, de az nagyon függ az életmódtól:
hányszor megy el az ember bulizni vagy színházba, jár-e étterembe, hol szokott enni, mennyit
utazgat stb. Mindenesetre ebből az 5000-6000-ből lejön a Bursary, és kb. 1500-2500 font
marad, ami nem sokkal több, mint egy év egy itthoni egyetemen. Egyes college-ok biztosítanak
ezen felül támogatást, különböző mértékben, és előre nem látható nehézségek esetén hardship
fundokat.
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Jelentkezés
A Hungarian Society fontosnak tartja, hogy ingyenes segítséget nyújtson minden Cambridgebe jelentkező magyar diáknak. Ezért hozzuk létre minden évben a „Cambridge-be Jelentkezők”
Facebook-csoportot, ahol tájékoztatást nyújtunk a felvételivel kapcsolatban, megszervezzük a
különféle interjú alatti eseményeket (igény esetén szállást is szervezünk), vagy válaszolunk a
kérdéseitekre. Indítottunk egy mentoring programot is, amelynek keretében egy kinti diák
átnézi a PS-ed és segít felkészülni az interjúra (akár próbainterjúk keretében), erre azonban csak
akkor jelentkezhetsz, ha nem vagy egy ilyesmikkel foglalkozó intézet (pl. Milestone) diákja.
A brit felsőoktatási intézményekbe, így Cambridge-be is, a központi felvételi rendszer, a UCAS
(www.ucas.com/students/apply) segítségével lehet jelentkezni, maximum öt szakra. A
regisztrálás során egy sor adatot kell magunkról megadni. Ezek értelemszerű kitöltése után
jönnek az igazán fontos részek.
Oxfordban és Cambridge-ben összesen egyetlen college-ot és egyetlen szakot jelölhet meg a
jelentkező. Ezekre az egyetemekre a többinél korábban, október 15-én van a jelentkezési
határidő. Minden más egyetemre január 15. a jelentkezési határidő.
A jelentkezési lap legfontosabb része a Personal Statement (PS). Ebben kell a jelentkezőknek
meggyőzniük az egyetemeket, hogy miért alkalmasak az adott intézmény adott szakjára. A PS
nem egy önéletrajz, hanem sokkal inkább egy személyes esszé, amelynek célja, hogy
megmutassa, hogy elkötelezett vagy a szakod mellett és bírni fogod a tempót. Fontos, hogy
egyetlen egy PS-szel kell jelentkezned minden egyetemre, így rá vagy kényszerítve, hogy
minden kiválasztott egyetemen nagyjából hasonló szakra jelentkezz, bár némi mozgástered így
is van (pl. jelentkezhetsz Cambridge-be nyelvészetre és más egyetemekre nyelvészet és
pszichológiára ugyanazzal a PS-szel, ha elég jól egyensúlyozod benne említett témákat.)
Korábbi, sikeres felvételizők PS-ei itt találhatóak meg: http://cuhs.co.uk/felveteliaccess/personal-statements/
Az alábbi pontokat mindenképpen érdemes figyelembe venni a PS írásakor:












Iskolán kívül is nagyon foglalkoztat a téma (a tárggyal kapcsolatos órán kívüli
elfoglaltságaid, munkák, szakkörök)
Már kialakult képed és érdeklődésed van a tárgyadról, akár saját kutatásod is („Már egy
ideje érdekelnek a délkelet-ázsiai politikai rendszerek…”)
Miért érdekel a tárgy? (“már 6 éves koromban is nagyon érdekeltek az épületek…”)
Ne említsd meg benne Cambridge-et, mivel minden egyetem ugyanazt a PS-t látja. (Ha
egészen biztos vagy abban, hogy csak Cambridge-be jelentkezel, akkor megemlítheted)
Tudod tartani az ottani oktatási szintet (sok és folyamatos tanulás, te ezt bírod és szereted)
Megvan az alapod (heti 7 matek, ilyen fakt, olyan fakt, BME mérés, matektáborok, ilyen
szakkör, olyan szakkör)
Számadatokkal tudod esetleg alátámasztani a tudásod: a legjobb 5-ben vagy benne
matekból, a legjobb 3-ban fizikából, stb.
Nyitott vagy (minden, amit csinálsz, kb. felsorolásszerűen – zene, sport, munka, stb. – még
szépirodalmi eredményt is lehet írni). Cambridge-be nagyon sok jó tanuló jelentkezik,
sokan nagyon értenek ahhoz a szakhoz amire jelentkeznek, ezért kritikus pont ez, mivel ez
alapján tudják eldönteni, hogy melyik tanulót érdemesebb felvenni – és ez más
egyetemeknek még fontosabb
Menni fog a nyelv (nyelvvizsgák, nyelvhasználat (internet))
Ne plagizáljatok
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Ne írj le valótlant, mert ha rákérdeznek és nem tudsz felelni, az nagyon kellemetlen
Legfeljebb 4000 karakter lehet az esszé – valószínű, hogy néhány dolog csak említésszerűen
fog beleférni
Megírásához idő kell, ez talán a legfontosabb része a jelentkezésnek
Végezetül fontos átmenni rajta, esetleg megnézetni mással, nyelvhelyességi, nyelvtani hiba
ne maradjon benne

A PS-n kívül még akad pár fontos rész, az egyik például a tanári ajánlás (reference).
Feltehetőleg az adott szakos tanár nem tud angolul, ezért érdemes egy angoltanárt megkérni,
hogy fordítsa le, sőt, sokan eleve az angoltanáruktól kérnek ajánlást. Ezáltal más stílusú lesz,
mint a PS. Ha mi fordítanánk, akkor felmerülne a felvételiztetőkben, hogy esetleg mi írtuk, de
legalábbis kicsit kifényeztük. Ugyanakkor nyelvhelyességi és nyelvtani szempontból is
célszerűbb egy angoltanárral megíratni. Kérjük meg időben a tanárunkat, a jelentkezést nem
lehet leadni, amíg ő nem tölti fel a reference-t! Sok egyetem meg is fogja keresni a tanárunkat,
hogy például a várható érettségi eredményekről érdeklődjön, erre készítsük őt fel.
Természetesen azt is meg kell jelölni, hogy hova szeretnénk jelentkezni. Mint említettem
Oxford és Cambridge college-ai közül összesen egyet lehet megjelölni, ezért annak jó
kiválasztása nagyon fontos. Létezik “open application” is, ha nem tudod eldönteni, hova
jelentkezz, de innen általában egy gyengébb college-hoz sorolnak be, így nem ajánljuk.
A jelentkezési lap kitöltését, majd annak véglegesítését követően fizetni kell a jelentkezésért,
ezt kártyával a legegyszerűbb. 2016-ban egy egyetemre 13, egynél többre 24 fontért lehetett
jelentkezni. Lehetőségünk van a többi egyetemre később leadni a jelentkezésünk (adott esetben
a 11 font különbség megfizetésével, január 15-ig), de a jelentkezésünkön már nem
változtathatunk azután, hogy az első egyetemre benyújtottuk a jelentkezésünk, így a PS-ünket
sem tudjuk módosítani.
A UCAS jelentkezés után Cambridge egy külön felvételi űrlap, az SAQ (Supplementary
Application Questionnaire) kitöltését kéri. Erről e-mailben küldenek tájékoztatást: egy a
UCAS-hoz hasonló űrlapot kell kitölteni néhány plusz kérdéssel, illetve lehetőség van 1200
karakterben kiegészíteni a Personal Statementet: ha máshova is jelentkeztünk, itt írhatunk arról,
hogy miért lenne különösen jó Cambridge.
Az SAQ-ban kell feltölteni a középiskolai bizonyítványod is, természetesen angolra fordítva és
az iskola által hitelesítve.
Valamikor november elején dől el, hogy tetszik-e annyira a jelentkezésed a választott collegenak, hogy kihív-e interjúra, ami december elején történik (6-ától 15-ig lévő időszak). A
jelentkezők nagy részét behívják, és az interjú kritikus pontja a jelentkezésnek. Az interjú
kötelezően Cambridge-ben van, általában a college-ok egy éjszakára adnak szállást, de a
Hungarian Society szükség szerint próbál extra szállást szervezni még egy estére. Az interjúkról
nehéz általánosságban beszélni, mert nagyon függ szaktól és valamennyire college-tól is,
mindenesetre gyakran van egy interjú a PS-ről, ahol az interviewer meg akarja tudni a
jelentkezőktől, hogy tényleg miért is arra a szakra akarnak menni, ahova, és egy szakmaibb
jellegű, ahol jellemzően feladatok szoktak lenni. Az interjúról annyit le lehet még írni, hogy
nem is igazán a tudást tesztelik, inkább a készségeket. Mersz-e gondolkodni, tudsz-e kezdeni
valamit egy új fajta feladattal, stb. A 2016-tól a jelentkezőknek egységesen ki kell tölteniük egy
felvételi tesztet, vagy az interjú folyamán, vagy azt megelőzően, Budapesten. A felvételi teszten
elsősorban a képességeid (esszéírás, szövegértés, logikus gondolkodás stb.) mérik, és nem a
tárgyi tudásod. A pontos, szakodhoz tartozó információkat az egyetem honlapján tudod
megtalálni.
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Január eleje-közepe táján jön az értesítés a jelentkezés elbírálásáról. Ha az interjún jól
teljesítesz, de egy adott college-hoz már nem tudnak berakni, viszont azt gondolják, hogy
Cambridge-ben a helyed, akkor az ún. Winter Poolba kerülsz, ahonnan olyan college-ok
válogatnak, akikhez valamilyen szakból nem jelentkezett elég alkalmas ember. Ilyenkor a
legtöbbször már nincs új interjú vagy esszé-kérvény. A pozitív elbírálás általában egy
conditional offert jelent, ami azt jelenti, hogy ha teljesíted a feltételeket, amiket szabnak, akkor
felvesznek. A feltételek között mindenképp megjelenik az érettségi, amelyről még a UCAS
jelentkezésnél kell megadni, hogy milyen tárgyakból és milyen szinten kívánod letenni őket (a
tárgyak kiválasztásához érdemes a szakleírásokat böngészni). Általában „overall 5”-ot szoktak
kérni, amit különböző college-ok különbözőképpen értelmezik, de általában ötös vagy 4,5
feletti átlagot takar. Az érettségiken kívül megjelenhetnek egyéb feltételek, matematikára
például a STEP vizsga, egyes szakokon (és egyes college-okban) pedig az angol nyelvvizsga.
Ahol kérnek nyelvvizsgát, ott IELTS Academic Module-ját preferálják 7,5-es átlaggal, úgy,
hogy egyik vizsgarész se legyen 7-es alatt. Mindezek mellett a nyelvvizsga közel sem kötelező,
csak akkor, ha tényleg kérik. Unconditional offert (vagyis feltétel nélküli helyet az egyetemre)
csak akkor fogsz kapni, ha a feltételeket már előre teljesítetted, vagyis már leérettségiztél, csak
kihagysz egy évet vagy már egyetemistaként döntöttél úgy, hogy ki szeretnél jönni.

Linkek
Cambridge hivatalos oldala a http://www.cam.ac.uk.
A szakok listáját itt találhatod: http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses
College lista: http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/colleges
Felvételi statisztikák: http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/apply/statistics
Pénzügyi tájékoztató: http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/finance/living-costs
Az angol diákhitelről információ: https://www.gov.uk/student-finance/eu-students
A UCAS oldala: https://www.ucas.com
Cambridge-be Jelentkezők 2017-18: https://www.facebook.com/groups/334321666916937/
Nobel-díjasok listája:
https://www.cam.ac.uk/research/research-at-cambridge/nobel-prize-laureates
Rangsorok:
www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/
http://cwur.org/2015/
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings
Ha bármi kérdésed lenne, keress meg emailben (access@cuhs.co.uk) vagy facebookon.
Remélem tudtunk segíteni, de ha nem, ne habozz kérdezni.
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Cambridge University Hungarian Society Access Officer 2017-2018
Fekete Marcell
Cambridge University Hungarian Society Access Officer 2016-2017
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