
FAQ 

POŻYCZKA 

1. Do kiedy można aplikować o pożyczkę? 

O pożyczkę najlepiej aplikować do końca lipca, aby przed wyjazdem na studia otrzymać potwierdzenie 

jej przyznania. 

2. Czy muszę przedstawiać dochody rodziny w aplikacji o pożyczkę? 

W aplikacji o pożyczkę NIE trzeba przedstawiać dochodów rodziny. 

3. Ile się czeka na otrzymanie potwierdzenia o przyznaniu pożyczki? 

Zazwyczaj na potwierdzenie o przyznaniu pożyczki czeka się ok. 3-4 tygodni. 

4. Czy ksero dowodu musi być w kolorze czy czarno-białe? 

Ksero dowodu może być zarówno w kolorze, jak i czarno-białe. 

5. Co dzieje się z pożyczką, jeśli przerwę studia w UK? 

Jeśli przerwiesz studia po jednym semestrze lub roku, spłacasz pożyczkę na tych samych zasadach 

jakbyś zaciągnął ją na pełny okres studiów (rok po ukończeniu studiów, próg 21,000 GBP/rok dochodu, 

itd.), ale kwota do spłacenia jest mniejsza. 

6. Jaką datę wpisać w 'zakończenie studiów' we wniosku o pożyczkę? 

Jeśli Twoje studia będą trwać trzy lata - 06/2020, natomiast jeśli wybierasz opcję z placement year lub 

rokiem study abroad wpisz 06/2021. 

7. Czy można używać polskich znaków we wniosku? 

Tak, można używać polskich znaków we wniosku o pożyczkę. 

8. Co jak wyśle formularz później i nie przyjdzie mi odpowiedź przed wyjazdem? 

Przy aplikacji o pożyczkę wyrobiłeś numer CRN - możesz więc spokojnie jechać na uczelnię i nie 

martwić się o pożyczkę. Jest to potwierdzenie dla uczelni, że jesteś w trakcie procesu przyznawania 

pożyczki. 

9. Czy wypełniać dokument o pożyczkę drukowanymi literami? 

Najlepiej wypełnić wniosek na komputerze, tak aby wszystko było czytelne. Jeśli chcesz wypełnić ten 

dokument ręcznie, uzupełnij go drukowanymi literami. 



ZAKWATEROWANIE 

10. Zakwaterowanie - depozyt. Czy zwracają? Czy mogę aplikować w sierpniu? 

Jeśli w swoim pokoju niczego nie uszkodzisz depozyt na pewno zostanie Ci zwrócony. Jeśli wpłaciłeś 

depozyt, ale ostatecznie nie zamieszkasz w akademiku najczęściej pobierana jest tylko opłata 

administracyjną (pozostała suma zostanie Ci zwrócona). Najlepiej jednak sprawdzić te informacje na 

stronie akademika, gdyż każdy akademik ustala własne zasady pobierania oraz zwracania depozytu. 

11. Kim jest gwarantor? 

Podczas szukania pokoju, niektórzy właściciele lub agencje mogą wymagać gwarantora, który mieszka 

w UK. Można skorzystać również z portalu Housing Hand: https://www.housinghand.co.uk/ 

12. Czy w lipcu będą wolne miejsca w akademiku? 

Jest to zależne od uczelni i konkretnego akademika, ale może się zdarzyć, że już od czerwca nie będzie 

w niektórych miejsc. 

13. Czy warto wybrać akademik? 

Akademik daje Ci szansę poznania osób, które, podobnie jak Ty, właśnie rozpoczęły studia. Jest także 

wygodną opcją dla osób nieznających jeszcze miasta. Oczywiście mieszkanie w akademiku ma swoje 

plusy i minusy, dlatego musisz samodzielnie podjąć tę decyzję. 

14. Czy można mieszkać od sierpnia w akademiku? 

To zależy od kontraktu podpisywanego z akademikiem. Jeśli wiesz już kiedy będziesz w UK najlepiej 

zadzwoń do administracji akademika i ustal z Nimi, czy jest możliwość zamieszkania w akademiku 

wcześniej. 

15. Czy jeśli matura pójdzie o kilka procent gorzej to można jeszcze próbować aplikować? 

Jeśli Twoje wyniki z matur będą nieznacznie niższe niż wymagane, wyślij je do obu wybranych uczelni. 

Uczelnia pierwszego wyboru (Firm choice) zdecyduje, czy dać Ci szansę. 

16. Czy jeśli zaznaczę kierunek firm i insurance i nie spełnię warunków żadnej z uczelni, jest 

szansa że któraś z pozostałych uczelni będzie mogła mnie wziąć? 

Jeśli Twoje wyniki z matur będą niższe niż wymagania uczelni, które wybrałeś na Firm i Insurance 

choice to od 30 czerwca otwiera się dodatkowa tura aplikacji, w której możesz aplikować - tzw. Clearing. 

Aplikujesz wtedy na kierunki i uczelnie, na których są jeszcze wolne miejsca. Szkoły obniżają także 

nieznacznie swoje wymagania. 

 

https://www.housinghand.co.uk/


17. Cześć, czy jeśli wybiorę swój firm choice i się na niego dostanę, mogę zrezygnować i pójść na 

insurance choice? 

Tak, należy wtedy napisać do uczelni Firm i Insurance z prośbą o zmianę na UCAS. 

18. Ile się czeka na odpowiedź uczelni? 

Uczelnie odpowiadają zazwyczaj w ciągu 3 tygodni. 

19. Do kiedy trwa clearing? 

Clearing trwa do końca sierpnia. 

DOKUMENTY 

20. Czy można u Was tłumaczyć dokumenty? Jak nie, to gdzie to zrobić? 

Nie można u nas tłumaczyć dokumentów. Możesz to zrobić u tłumacza przysięgłego, nawet online. 

21. Czy tłumaczyć maturę i świadectwo ukończenia liceum? 

Tak, musisz przetłumaczyć wyniki matur oraz świadectwo ukończenia liceum 

22. Do kiedy trzeba wysłać tłumaczenia dokumentów oraz wyniki IELTS? 

Tłumaczenia dokumentów i wyniki IELTS musisz dosłać do uczelni do końca lipca 

23. Czy zabrac ze soba oryginaly dokumentow i jakie dokumenty? 

Tak, najlepiej zabrać ze sobą polskie oraz angielskie wersje świadectwa ukończenia szkoły oraz 

świadectwa maturalnego. 

 

UTRZYMANIE I PRACA 

24. Czy trudno się utrzymać samemu? 

Znaczna część naszych aplikantów pracuje i studiuje jednocześnie, co umożliwia im samodzielnie 

utrzymanie. Wymaga to jednak determinacji i dobrej organizacji czasu. Koszt życia w Londynie to ok. 

1300 GBP miesięcznie, w mniejszych miastach 700-900. Studenci zarabiają ok. 7 GBP za godzinę. 

Musisz być jednak przygotowany na to, że będziesz potrzebować pieniędzy na start na pierwsze 

miesiące. 

25. Ile pieniędzy na start? 

Najlepiej mieć przygotowane na start pieniądze na dwa miesiące - poza Londynem 2000 GBP, a w 

Londynie 3000 GBP 

26. Czy pomagamy w szukaniu pracy i jak szukać pracy? Ile zarabia się za godzinę? 

Nie pomagamy w szukaniu pracy, ale możemy Cię połączyć z naszymi studentami, którzy są już w 

danym mieście i chętnie Ci podpowiedzą, gdzie jej szukać. Stawka godzinowa wynosi ok. 7 GBP (w 

Londynie najczęściej więcej). 

27. Czy trzeba mieć książeczkę sanepidu? 

Nie, książeczka sanepidowska nie będzie Ci potrzebna. Jeśli badanie lekarskie będą wymagane do 

Twojej pracy, pracodawca Cię na nie skieruje. 



 

 

 

28. Konto w banku 

W Wielkiej Brytanii znajdziesz wiele banków oferujących bezpłatne konta debetowe lub takie, które 

pobierają niewielkie opłaty za prowadzenie konta oraz kartę. 

 

Który bank wybrać? Kilka nazw największych banków, które warto znać: 

 Barclay’s Bank,  

 NatWest, HSBC,  

 Santander,  

 First Direct. 
 

W każdym z tych banków zostaną Ci udzielone kompleksowe informacje na 

temat warunków zakładania konta.Aby je założyć udaj się do oddziału banku z odpowiednimi 

dokumentami: 

 

- Paszport lub dowód osobisty potwierdzające, że jesteś obywatelem Unii Europejskiej 

 

- Potwierdzenie adresu w Wielkiej Brytanii. Dostaniesz je w szkole (Student Services), recepcji 

akademika, lub od Twojego landlorda. 

29. NIN - jak załatwić i kiedy i co to jest ? 

Aby podjąć pracę w Wielkiej Brytanii potrzebujesz numeru National Insurance (NIN). 

 

1. Musisz zadzwonić do Jobcentre Plus i umówić się na spotkanie w celu uzyskania numeru NIN. 

 

2. Po rozmowie na wskazany przez Ciebie w trakcie rozmowy adres przyjdzie zawiadomienie o terminie 

spotkania. 

 

3. Na spotkaniu urzędnik zweryfikuje Twoje dokumenty, przeprowadzi krótki wywiad i poprosi o 

wypełnienie formularza. Po spotkaniu na Twój adres zostanie wysłany numer NIN (czeka się od 4 do 6 

tygodni). 

 

Przed spotkaniem przygotuj dokumenty: 

 Paszport lub dowód osobisty, 

 List od uczelni lub ofertę z UCAS potwierdzającą Twój status studenta lub dokument wydany 

przez help-desk uczelni, 

 Potwierdzenie adresu zamieszkania w UK (np. umowa najmu lub potwierdzenie z akademika). 

 

UCZELNIA 

30. Kiedy zaczyna się rok szkolny i kiedy się kończy? 

Rok szkolny zaczyna się pod koniec września, a kończy pod koniec maja. 

31. Ile jest semestrów w roku szkolnym? 

W roku szkolnym są 3 semestry 

 



32. Czy trzeba kupować podręczniki? 

Nie potrzebujesz kupować podręczników, uczelnia wyposaży Cię w potrzebne do nauki materiały. 

 

 

INNE 

33. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym ? 

Przed wyjazdem należy wyrobić w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia tzw. EKUZ (Europejska 

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Na podstawie tego dokumenty możesz korzystać z pomocy 

medycznej w Wielkiej Brytanii. Jeśli myślisz o dodatkowym ubezpieczeniu rzuć okiem na TĘ stronę 

Ubezpieczenie na 4 miesiące to koszt ok. 85 funtów. 

 

https://travel1.endsleigh.co.uk/InternationalStudent.aspx?CompanyID=eiswhtstb&ReferralID=40401

