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A költségek

A Brexit után a költségek legnagyobb részét a tandíj teszi ki. Ez a 2022-ben induló

szakok esetén kb 23.000-60.000 fontig terjed, nagysága a választott szakodtól függ.

(Nagy általánosságban: annál drágább egy szak, minél több felszerelés/laboratóriumi eszköz

szükséges hozzá.)

Nemzetközi diákként úgynevezett college fee-t is kell fizetned a college részére, ennek

összege college-onként változó, évi 8.000-11.000 font.

A szállásköltség college-onként változó, illetve gyakran attól is függ, hogy milyen típusú

szobát igényelsz (pl. többe kerül a szoba, ha tartozik hozzá saját fürdőszoba).

Trimeszterenként kb. 1.200-2.000 fonttal érdemes számolni. Ha szünetekre is maradni

akarsz, akkor a college azért is felszámol további költségeket.

Az egyetem honlapja szerint a megélhetési és lakhatási költségek együtt évi 11.440

fontra rúgnak. Eszerint a becslés szerint tehát csupán a megélhetési költségek évi

5.000-7.500 fontot tesznek ki, életmódtól függően. A tapasztalat azonban azt mutatja,

hogy a magyar diákok megélhetési költségeit ez az összeg lényegesen felülbecsüli, évi 3.000

fontból is már elég magas életszínvonal tartható fent. A teljesség igénye nélkül néhány

dolog, amire a megélhetési költségeket fordítani szokták: étkezés, szórakozás (ez lényegesen

magasabb, mint Magyarországon), kerékpár vásárlása, telefonszámla, society-k tagsági díja

(ez az összeg is meglepően magas lehet; egyes society-k akár 20-50 fontot is elkérnek tagsági

díjként).

Az utazási költség időben nagyon változó, függ a Ryanair áraitól, és attól, hogy mennyi

csomaggal utazik az ember. A repjegy 10 kilós kézipoggyásszal általában kb 40-60 font; az

London Stansted reptér - Cambridge út vonattal 12 font, busszal csak 7,5 font.

Az egészségügyi biztosítás a vízum megszerzésekor 3 évre, előre egy összegben

fizetendő, költsége 2000 euró.

A vízum költsége 363 font, ez szintén egy összegben fizetendő a vízum

megszerzésekor.

https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/international-students/international-fees-and-costs
https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/files/publications/undergraduate_tuition_fees_2022-23.pdf
https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/international-students/international-fees-and-costs
https://www.internationalstudents.cam.ac.uk/student-visa-entry-clearance-eea-and-swiss-nationals
https://www.internationalstudents.cam.ac.uk/costs-associated-applying-student-visa


Ki a home student?

Ha valaki home student státusszal rendelkezik, akkor éves tandíja csupán 9.250 font,

és nem kell college fee-t fizetnie. Ezenkívül joga van diákhitelt igénylenie a brit államtól, és

jogosult a Cambridge Bursary nevű támogatásra az egyetemtől.

A Brexit előtt minden magyar diák home studentnek számított, jelenleg azonban nem

könnyű ezt a státuszt megszerezni.

A UK Council for International Student Affairs rendszeresen frissíti a 'Who pays 'home'

fees for higher education in England?' című dokumentumot, a jelenlegi legfrissebb 2021. dec.

2-én jött ki. Javasoljuk, hogy olvasd át részletesen ezt a dokumentumot, hátha találsz benne

olyan feltételeket, aminek megfelelve mégis jogosult leszel home fee-re.

Dolgok, amiknek érdemes lehet utánanézned:

●2022. augusztustól letelepedett személy családtagjaként - akár bejegyzett élettársi

kapcsolat is ennek számít - is jogosult lehetsz home fee-re, de ehhez még egyéb feltételeknek

is meg kell felelned

●Bizonyos feltételek mellett még továbbra is jelentkezhetsz az EU Settlement

Scheme-re

●A háborúra való tekintettel könnyebbé tették ukránok számára a bevándorlást - ha

rendelkezel ukrán/kárpátaljai kötődéssel, akkor ennek is érdemes utánaolvasni

Ösztöndíjak

Cambridge Trust

A Cambridge Trust ösztöndíj overseas fee-t fizető diákoknak szól, általában a

költségeknek csak egy részét fizeti. Mind tanulmányi, mind szociális szempontokat

figyelembe vesznek az elbírálók.

A jelentkezés menete

Az offer kézhez kapása után automatikusan küldenek egy űrlapot, aminek a kitöltésével

jelentkezni tudsz. Részletes információkat fognak kérni a családod anyagi helyzetéről, illetve

egy 300 szóból álló personal statementet is meg kell majd írni - ezt érdemes legalább olyan

komolyan venni, mint a jelentkezésedre írt ps-t. Sikeres magyar jelentkezéseket találhatsz a

CUHS honlapján is.

Stipendium Peregrinum

A Stipendium Peregrinum ösztöndíjat a magyar állam (egészen pontosan a Nemzeti

Tehetségközpont) adja. A teljes költségeket - tandíj, utazás, lakhatás, megélhetés, vízum -

fedezi, bár érdemes megjegyezni, hogy tandíjra általában maximum 16.000.000 Ft-t adnak,

aminél egyes szakok több pénzbe kerülnek. Az ösztöndíj A komponenséről már írtunk a

Jelentkezési tájékoztatóban, ez a jelentkezés költségeit fedezi. A B komponens szól azoknak a

diákoknak, akik felvételt nyertek már egy külföldi egyetemre, és tanulmányaikat szeretnék

belőle finanszírozni. A B komponens egy év költségeit fizeti ki. A C komponens pedig a B

komponens “meghosszabbítása”, tehát az első B komponenses éved utáni tanéveket fizeti -

ezt ha nem is automatikusan, de gyakorlatilag nagyon nagy eséllyel megkapod, ha a B

komponenst már odaítélték neked. Tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy ha egyszer

https://www.cambridgestudents.cam.ac.uk/cambridgebursary
https://www.ukcisa.org.uk/studentnews/1847/Version-6-of-%e2%80%98Who-pays-%e2%80%98home-fees-for-HE-in-England
https://www.ukcisa.org.uk/studentnews/1847/Version-6-of-%e2%80%98Who-pays-%e2%80%98home-fees-for-HE-in-England
https://www.ukcisa.org.uk/studentnews/1847/Version-6-of-%e2%80%98Who-pays-%e2%80%98home-fees-for-HE-in-England
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.cambridgetrust.org/scholarships/key-points-for-undergraduate-applicants
https://cuhs.co.uk/felveteli-access/personal-statements/
https://ntk.hu/projektjeink/stipendium-peregrinum-osztondijprogram/
https://drive.google.com/file/d/13c3__fHnz8-GtzVA8STacTNEmERy1nC9/view


megkapod a Stipit, utána az egyetem hátralévő időszakát finanszírozni fogja a Nemzeti

Tehetség Központ.

Az ösztöndíj egyaránt kíváncsi tanulmányi eredményeidre és a személyiségedre is, míg

szociális szempontokat egyáltalán nem vesz figyelembe. Hivatalos információink nincsenek

arról, hogy milyen személyiségjegyeket figyelnek, de az elmúlt évek tapasztalatait a CUHS

rendszeresen megosztja a jelentkezni kívánó offerholderekkel egy workshop keretében

(általában májusban).

A jelentkezés menete

A kiválasztás két részből áll az írásbeli pályázatból, és a kiválasztótáborból. A

pályázatot általában június közepéig kell benyújtani, a kiválasztótábort július elején szokták

szervezni.

Az írásbeli részben részletesen kell írnod magadról (miért téged támogasson az ország,

miért jó Cambridge-ben tanulni a tantárgyadat, versenyeredményeid, önkéntes

tevékenységeid, stb). Ezen kívül egy kidolgozott költségtervet is le kell adni, amiben

részletezed, hogy mekkora összeget igényelsz az egyes tételekre.

A kiválasztótáborba a legjobb 50 jelentkező kap meghívást. Csoportos és egyéni

feladatok megoldása közben és kötetlen beszélgetések során próbálnak jobban megismerni

az elbírálók. A végső döntés rendszerint július közepéig megszületik.

College-ok által nyújtott támogatások

Egyes college-ok a Brexitre való tekintettel már biztosítanak némi támogatást az EU-s

diákoknak. A jelentkezés során ezeket érdemes figyelembe venni, és lehetőleg az ilyen

college-okat választani.

Kisebb mértékű anyagi támogatást minden college ad (pl. nyelvtanfolyamra,

tanulmányi útra vagy ha hirtelen rossz anyagi helyzetben találnád magad), de ide most

azokat a college-okat listázzuk, amik olyan nagy mértékű támogatást nyújtanak, hogy már

önmagukban döntő jelentőségűek lehetnek abban, hogy tudod-e finanszírozni a

tanulmányaidat vagy sem.

Az alábbi lista csak az alapképzésekhez nyújtott támogatásokra tér ki; mester és PhD

képzésekre a college-ok általában bőkezűbb ösztöndíjakat kapnak, így érdemes a college-ok

honlapját részletesen átböngészni.

Trinity College

A Trinity International Bursaries (Europe) évente 5 európai (EU-s és nem-EU-s)

alapképzésen tanuló diák költségeit fedezi. Az ösztöndíjat tanulmányi eredmény alapján

adják, és a tandíjon kívül fedezheti akár a lakhatási és megélhetési költségeket is.

A jelentkezés menete

Amikor megkapod az offert, a Trinity automatikusan küld egy formulát neked, aminek

kitöltésével tudsz jelentkezni az ösztöndíjra.

A Trinity International Bursaries for European Women in STEM évente 1 európai lányt

díjaz, aki matematikát, természettudományokat, informatikát vagy mérnöknek tanul. A

tandíjon kívül fedezheti akár a lakhatási és megélhetési költségeket is.

https://fb.watch/eOAdbgihow/
https://www.trin.cam.ac.uk/undergraduate/finance/financial-support/#1648475362438-d22662d6-dcb6
https://www.trin.cam.ac.uk/undergraduate/finance/financial-support/#1648475362438-d22662d6-dcb6


A jelentkezés menete

Nem külön jelentkezni. Ha megfelelsz a feltételeknek, akkor a college-ba történő

jelentkezésedet automatikusan figyelembe veszik az ösztöndíj elbírálásakor.

Christ’s College

A Christ's International Awards évente kb. 5 diáknak nyújt 10.000 font támogatást.

Ezenkívül - ha anyagi helyzeted indokolja - részlegesen vagy akár teljesen is elengedheti a

college fee-t. A jelentkezés nyitva áll mindenki számára, aki overseas fee-t fizet, de az elmúlt

években általában EU-s diákoknak lett kiosztva az ösztöndíj. Sőt, bár a college honlapján ez

nincs jelezve, az Admissions Office-tól tudjuk, hogy az 5 közül 1 díjat egy magyar donor

finanszíroz, így ezt nagy valószínűséggel magyar diáknak fogják kiosztani.

A jelentkezés menete

Amikor megkapod az offert, a Christ’s automatikusan küld egy formulát neked, aminek

kitöltésével tudsz jelentkezni az ösztöndíjra. Tanulmányi eredményeket és anyagi helyzetet is

figyelembe vesznek.

Peterhouse College

A Peterhouse Overseas Scholarship évente 2 tengerentúli diák teljes költségeit állja,

tehát EU-sok is jelentkezhetnek rá. Az elbírálás során figyelembe veszik a tanulmányi

eredményeket és a pénzügyi helyzetet is. A további jelöltek számára részleges pénzügyi

segítséget is biztosíthat a college. Az admissions office információi szerint ezt az ösztöndíjat

az elmúlt két évben csak európai diák kapta meg.

A jelentkezés menete

Nem kell külön jelentkezni. Ha overseas fee-t fizetsz, amint megkapod az offert, a

college automatikusan jelentkezőnek tekint téged.

St John’s College

A Khattar Harrison Scholarship évente 5.000 font juttatással jár, minden évben az

alapképzés során, és mind EU-s, angol, és más helyről származó diákok megkaphatják.

Minden nőnemű offerholder jogosult jelentkezni, ha családja jövedelme évi 85.000 font

(39-40 millió Ft) alatt van, és interdiszciplináris érdeklődési körrel rendelkezik.

A jelentkezés menete

Július közepéig (2022-ben július 17-i határidővel) egy personal statementet kell

benyújtani, amiben interdiszciplináris érdeklődési körödet fejted ki. Az ezután kiválasztott

jelentkezőket szeptember végén meginterjúvolják (EU-sként választhatod az online interjút

is), és ez alapján hozzák meg a végső döntést.

A Salim and Umeeda Nathoo Bursary évente 11.000 font juttatással jár, minden évben

az alapképzés során, és mind EU-s, angol, és más helyről származó diákok megkaphatják.

Évente egy diákot díjaznak, de ha két kiemelkedő jelentkező van, akkor az összeget elfelezik

kettejük közt, így mindkét díjazott évi 5.500 font ösztöndíjat kap. Minden offerholder

jogosult jelentkezni, ha családja jövedelme évi 80.000 font (37-38 millió Ft) alatt van, és erős

vezetői készségekkel rendelkezik.

https://www.christs.cam.ac.uk/international-students/eu
https://www.pet.cam.ac.uk/financial-support
https://www.joh.cam.ac.uk/khattar-harrison-scholarship
https://www.joh.cam.ac.uk/salim-and-umeeda-nathoo-bursary


A jelentkezés menete

A korábbi tanulmányi eredmények decemberi felvételi interjú alapján automatikusan

kiválasztják a Nathoo Bursary első körén továbbjutó diákokat is, akiket erről emailben

értesítenek. Ezután július közepéig be kell nyújtanod a jelentkezésedet. A legerősebb

jelentkezőket Londonban vagy Skype-on meginterjúvolják, és ez alapján hozzák meg a végső

döntést.

Hughes Hall College

A Taylor Harris Scholarship két éven keresztül évi 10.000 fontot biztosít egy overseas

fee státusszal rendelkező jelentkezőnek, aki jogot tanul. Jegyezzük meg, hogy a Hughes Hall

College csak legalább 21 éves diákokat vesz fel.

A jelentkezés menete

Nincs külön jelentkezés, minden felvett joghallgatót automatikusan elbírálnak, végső

döntés májusban születik.

A pénzügyi útmutató folyamatosan frissül, legújabb verzió: 2022. augusztus

Lengyel Ádám

Cambridge University Hungarian Society Access Officer 2022-2023

Balogh Zsófia

Cambridge University Hungarian Society Access Officer 2022-2023

https://www.hughes.cam.ac.uk/applying/scholarships-bursaries/

