
Anglia

A studia in Anglia este o oportunitate minunata. Tara este renumita pentru calitatea
invataturii, iar gradul de civilizatie este ridicat. Oamenii sunt foarte amabili si intelegatori
si ai multe sanse sa te afirmi.

In ceea ce priveste modul de predare profesorii iti dau toate notitele pentru cursuri si tu
trebuie doar sa completezi pe parcursul prezentarii lor (care este realizata in powerpoint si
proiectata pe un ecran mare) anumite cuvinte care lipsesc si care apar in prezentare cu alta
culoare. Aceasta metoda este foarte buna. Daca ai intrebari legate de curs iti raspund cu
placere si de asemenea sunt disponibili la biroul lor in afara orelor de curs, iar in caz ca
pierzi notitele, acestea sunt postate pe site-ul facultatii, impreuna cu alte informatii utile
legate de cursul respectiv. E obligatoriu sa mergi la toate cursurile, dar daca lipsesti pentru
ca ai anumite probleme,trebuie sa-ti instiintezi tutorele(care este unul din profesorii
universitatii si fiecare student are un astfel de tutore, responsabil pentru un anumit numar
de studenti si la care poti apela atunci cand ai probleme de orice fel), iar in afara de acestea
mai ai laboratoare si seminarii care sunt folositoare, deoarece poti sa intrebi lucruri pe care
nu le-ai inteles la curs. Pentru seminarii ai anumite probleme pe care trebuie sa le rezolvi
acasa si apoi primesti nota pe ele, iar notele acestea reprezinta un anumit procent, mai mic,
din nota finala. Au o biblioteca foarte mare, de unde poti sa imprumuti carti chiar si
pentru un an. De asemenea, in interiorul bibliotecii sunt amenajate spatii unde poti studia
individual sau in grup si laboratoare cu computere, unde poti scana ceva, poti imprima sau
xeroxa. Sa scanezi ceva nu te costa nimic, dar pentru imprimat si xeroxat sunt anumite
preturi, in general mici. Ca nou student, la inceput ai un credit pe care poti sa-l folosesti,
iar cand acesta se termina trebuie sa mai adaugi tu si sunt aparate special create unde poti
sa faci acest lucru. Un avantaj este ca poti studia gratuit si alte limbi in afara de limba
engleza, precum germana, franceza, portugheza, chineza, japoneza sau multe altele care te
intereseaza, ca parte a cursului, adica primesti o diploma care atesta acest lucru.

In afara de invatat, la universitate ai posibilitatea sa faci absolut tot ce-ti place, pentru
ca au foarte multe cluburi si societati, de baschet, fotbal, polo, rugby, volei, karate, dansuri
latino, dansuri de societate, fotografie, astronomie, teatru, muzica si multe altele. Un lucru
interesant este ca daca nu exista un club pentru hobby-ul tau, dar tu gasesti suficiente
persoane carora sa le placa acelasi lucru, ei iti ofera posibilitatea sa pui bazele clubului
respectiv.

In legatura cu cazarea, sunt mai multe tipuri: camera simpla (aproximativ 2800 de lire pe
an), camera cu chiuveta (aproximativ 3200 de lire pe an) si camera cu baie proprie
(aproximativ 4000 de lire pe an), in functie de banii pe care ii ai la dispozitie. De asemenea
poti sa alegi sa ai mancare inclusa in cazare (de exemplu, pentru camera cu chiuveta si
mancare, platesti in jur de 4800 de lire pe an), iti ofera doua mese pe zi, micul-dejun
obligatoriu, iar pranzul la alegere cu cina. In supermarket-uri mancarea e ieftina, hainele
sunt pentru toate buzunarele si poti sa gasesti lucruri dragute si de calitate la un pret mic.

Ce trebuie sa faci sa fii admis la o universitate din Anglia?
In primul rand trebuie sa dai un atestat la limba engleza, cum ar fi Toefl sau

Cambridge, apoi sa faci un eseu in care sa te prezinti intr-un mod cat mai favorabil, care sa
le atraga atentia asupra ta si sa ai o scrisoare de recomandare de la unul dintre profesorii
tai din liceu. In privinta notelor sunt doua modalitati. Daca ai S.A.T. – urile date poti sa
primesti o oferta neconditionata, daca nu, primesti o oferta conditionata in care iti cer sa
obtii anumite note la bacalaureat. In general trebuie sa obtii note de la sapte in sus, in



functie de domeniul pe care vrei sa-l studiezi. Taxa la facultate este in jur de 3000 de lire
pe an, dar poti sa faci un imprumut pentru studenti la guvernul britanic, imprumut pe care
trebuie sa-l platesti dupa ce termini facultatea, te angajezi si ai un salariu de peste 15000
de lire pe an. In fiecare an platesti 9% din ce ai peste 15000 de lire, iar daca in 20 de ani de
la terminarea facultatii nu ajungi sa ai acest salariu, nu mai platesti nimic.
Dupa ce termini anul doi, sunt multe firme care recruteaza studenti pentru slujbe de vara
sau slujbe part-time in timpul anului universitar, care sunt platite destul de bine.
Universitatea ofera burse de 1000 de lire pe an in functie de notele obtinute la examene,
dar mai apar si alte oportunitati de burse de la diferite organizatii nonguvernamentale sau
companii.

Aplicatiile pentru universitatile din Anglia se fac prin intermediul unui site si anume,
www.ucas.com, care te ghideaza in tot ce trebuie sa faci.
Primele mele impresii ca student in Anglia, Southampton mai precis, sunt foarte bune. Imi

plac tare mult oamenii, deoarece sunt amabili si mereu dispusi sa te ajute. Imi place modul
lor de predare, de asemenea campusul, care are multe cladiri si iti ia ceva timp pana te
obisnuiesti cu locatiile acestora, dar e placut. Orasul e foarte frumos, are multa verdeata si
niste parcuri imense, unul din ele seamana mai mult cu o padure si se intinde de-a lungul
intregului oras. Circulatia e pe invers fata de cea de la noi, dar te acomodezi repede, iar
oamenii nu sunt asa de stresati si grabiti ca in Romania, sau cel putin asta e impresia care
mi-au lasat-o mie. O experienta placuta o constituie faptul ca ai sansa sa cunosti oameni
din toate colturile lumii, sa afli lucruri interesante despre civilizatia lor si poti invata o
noua limba daca vrei.

O imagine din campus Cladirea de fizica si astronomie

Una dintre cantine Studenti stand pe iarba si relaxandu-se

http://www.ucas.com/

