
 

LÉPJ KI A VILÁGBA! 

Az UWC Magyarországi Egyesülete örömmel értesít benneteket, hogy idén is meghirdeti 
kétéves külföldi ösztöndíjpályázatát! 
 
Az iskolák 

A United World Colleges (UWC) egyedülálló iskolarendszer, amely a világ legkülönbözőbb pontjairól 

származó fiataloknak kínál lehetőséget arra, hogy a Nemzetközi Érettségi Programot multikulturális 

környezetben végezzék el. A mozgalmat az első iskola, a wales-i United World College of the Atlantic 

megnyitásával Kurt Hahn alapította 1962-ben. A szervezet mára már öt kontinensen tizenhat iskolát 

és egy több ezer főt számláló közösséget fog össze. 

A UWC több mint iskola - a UWC egy életre szóló élmény. A nemzetközi oktatáson, 

élményeken és a közösségért végzett szolgálaton keresztül a United World Colleges iskolák arra 

nevelik a fiatalokat, hogy felelős, környezettudatos, a társadalmi kérdések terén tájékozott 

állampolgárok legyenek, akik a béke és igazságosság, a megértés és az együttműködés eszméinek 

elkötelezettjei, és tetteikkel, személyes példamutatásukkal ezen eszmék gyakorlati megvalósítására 

törekednek. Az iskolák arra buzdítják végzőseiket, hogy tanulmányaik befejeztével térjenek vissza 

hazájukba, és a nemzetközi közösségben szerzett tapasztalatok otthoni kamatoztatásával járuljanak 

hozzá országuk fejlesztéséhez, modernizálásához, versenyképessé tételéhez. 

A tizenhat iskola közül eddig 1981 óta napjainkig tizennégyben folytatták tanulmányaikat 

magyar diákok. Az iskolák alapvetően nagyon hasonlóak, ugyanakkor mindegyiknek megvan a saját 

különlegessége, a csak rá jellemző hangulata és közege. Sok iskolát a környezet természeti kincsei 

tesznek egyedivé: az olasz iskola az Adriai-tenger partján, az indiai egy hegy csúcsán, a norvég iskola 

pedig a fjordok mentén található.  

A kollégiumi élet középpontjában mindenütt a közösségi munka és a személyes kapcsolatok 

állnak. Nagy hangsúlyt kap az egyéni és közösségi felelősségvállalás, az egymásért, és nem csupán 

egymás mellett élés. 

Az ösztöndíjak típusai 

Azok a diákok, akik megfelelnek a honlapunkon olvasható pályázási feltételeknek, három típusú 

ösztöndíjra jelentkezhetnek. A magyar diákok számára jelenleg elérhető külföldi tanulási lehetőség 

közül a UWC ösztöndíjak kínálják árukban és értékükben a legteljesebb körű lehetőséget, hiszen két 

évre szólnak és egy nemzetközileg elismert, rangos érettségi vizsgát adnak a diákoknak. 



A need-based ösztöndíj az ösztöndíjat kapó diák családjától mérsékelt, a család anyagi 

körülményeihez igazított hozzájárulást kíván. Az ösztöndíjat ajánló iskola vállalja, hogy a család 

hozzájárulását teljes mértékig kiegészíti. Ha a család anyagi helyzete azt indokolja, az ösztöndíj akár 

100%-os is lehet. Need-based ösztöndíjat idén a szingapúri és a thaiföldi iskola ajánlott fel. 

A hátrányos helyzetű diákoknak szóló ösztöndíjunk minden költségét, beleértve a járulékos 

költségeket (pl. utazás, zsebpénz) Egyesületünk fedezi. Az ösztöndíj az olaszországi iskolába szól. 

A részösztöndíjat kapó diák családjának jelentős mértékű hozzájárulást és nagyobb nyerési esélyt 

jelent a pályázás. A család költsége azonban így is nagyjából fele annak, mint amit az iskola a 

közvetlen jelentkezés esetén kérne. Részösztöndíjat az idén a kínai és az örmény iskola ajánlott fel. 

A pályázási feltételekről és az ösztöndíjak pénzügyi részleteiről bővebben a honlapunkon 

olvashattok. 

Nemzetközi Érettségi (IB) 

A Nemzetközi Érettségi a világ egyik legrangosabb középfokú oktatási programja, amely nem csak 

magas színvonalú oktatást biztosít, de célul tűzi ki az alapvető emberi értékekre való nevelést. Az, 

hogy nem épül kizárólag egyetlen ország oktatási rendszerére sem, kifejezi az alapítók azon 

szándékát, hogy a különböző nyelvi, kulturális és tanulmányi háttérrel érkező tizenéveseknek olyan 

átfogó intellektuális, szociális és kritikai perspektívát adjon, ami elengedhetetlen a rájuk váró felnőtt 

világban. 

A program keretében a diákok összesen hat tárgyat tanulnak, hármat emelt-, és hármat 

középszinten. A tantárgyak palettája nagyon színes; iskolánként eltérően választható a magyar 

oktatási rendszerben hagyományosnak számító tantárgyak mellett többek között közgazdaságtan, 

filozófia, kulturális antropológia, politikatudomány, környezeti rendszerek vagy tengerbiológia is. Az 

iskolák mindegyikében (melyekben magyar ösztöndíjasok tanulhatnak) az angol a tanítás és a 

"mindennapi élet" nyelve, így a vizsgák és a számonkérések is angolul folynak. A sikeres érettségi 

feltétele egy önálló kutatómunkán alapuló négyezer szavas szakdolgozat megírása is, ami már a 

későbbi egyetemi munkára is felkészít. 

A kreatív gondolkodás, az egyéni ötletek megvalósítása, az elmélet gyakorlatba ültetése mind 

olyan elengedhetetlen készségek, amelyek elsajátítására az IB egyedülálló struktúrája nagy hangsúlyt 

fektet. Éppen ezért a Nemzetközi Érettségi Program keretében minden diáknak választania kell egy 

sport-, egy kreatív- és egy szociális tevékenységet, amelyek szemléletmódjának tágítását, a 

személyiségének fejlesztését segítik elő.  

A nemzetközi érettségivel rendelkező diákokat Magyarországon ugyanazon jogok illetik meg, 

mint a magyar érettségit tett diákokat, és a tantárgyak nagy része a magyar felsőoktatási felvételi 

folyamatban is külön akkreditációs folyamat nélkül érvényesíthető. Az elfogadás pontos részleteiről a 

felvi.hu oldalon tájékozódhattok. 

Elérhetőségek 
 
Az ösztöndíjpályázatról és a jelentkezésről további információk a www.uwc.hu weboldalon, az 
info@uwc.hu e-mail címen és a facebook-oldalunkon (facebook.com/uwc.hu) találhatóak.  

http://www.uwc.hu/
mailto:info@uwc.hu

