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Guvernul britanic a decis menținerea împrumuturilor pentru studenții europeni
inclusiv pentru anul universitar 2020 | 2021

Studenții din UE care încep studiile în Marea Britanie în anul universitar 2020/21 vor avea garantat același
statut ca pâna acum și vor fi eligibili pentru sprijin financiar pe durata studiilor universitare și
postuniversitare. Împrumuturile pentru studii se vor acorda în continuare, indiferent daca Brexitul va avea
loc. Anunțul a fost facut ieri, la Bruxelles, de Chris Skidmore, ministrul universitaților din Marea Britanie.
Anunțul urmeaza angajamentul actual al guvernului din Marea Britanie privind finanțarea studiilor pentru cetațenii
UE care încep cursuri în Anglia în anul universitar 2019/20.
Cele mai recente date privind admiterea din 2019 arata ca peste 37.000 de studenți din UE au aplicat pentru cursuri
de licența cu norma întreaga în Anglia, cu o creștere de 1,9% fața de anul precedent.
“Apreciem importanța contribuției pe care o au studenții internaționali, inclusiv cei din UE, pentru universitațile
noastre. Este important sa precizam ca, deși am ales sa parasim UE, nu parasim Europa, iar universitațile noastre
se dezvolta pe modelul diversitații instituțiilor globale. Știm ca mulți tineri sunt în curs de a lua în considerare
opțiunile lor universitare pentru anul viitor, motiv pentru care confirmam acum ca cetațenii din UE vor continua sa
beneficieze de taxe de școlarizare neschimbate și vor putea accesa sprijinul financiar pentru anul universitar
20/21”, a declarat oficialul britanic.
Împrumutul de studii acordat de Marea Britanie este 9.250 de lire sterline
„Declarația oficialului britanic era așteptata de miile de tineri care pleaca anual la studii în afara țarii, iar momentul
este bine ales pentru ca cei care au de gând sa urmeze acest traseu universitar, sa poata sa își faca o proiecție
financiara sigura pentru urmatorii ani. Astfel, studenții europeni vor putea sa beneficieze în continuare de
împrumuturi de pâna la 9.250 de lire sterline pentru programele de licența și de 10.000 de lire sterline pentru
programele de master, de aceste scheme beneficiind în acest moment peste 90% dintre studenții români plecați
acolo”, precizeaza Ana Maria Papp, Manager Departament Universitați, IntegralEdu.
Decizia guvernului britanic survine la mai puțin de o luna dupa ce guvernul din Țara Galilor a decis creșterea
nivelului împrumutului de studii acordat tinerilor care vor sa urmeze un program de master în anul universitar
2019-2020. Cuantumul sumei împrumutate se ridica acum la 17.000 de lire, care pot acoperi costul studiilor (între
4000 și 12.000 lire), dar și cheltuielile cu cazarea, mâncarea sau banii de buzunar.
Top 10 universitați din Marea Britanie cu cea mai mare proporție de studenți din UE
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University College London
King's College London
The University of Edinburgh
Coventry University
The University of Glasgow
Imperial College of Science, Technology and Medicine
The University of Aberdeen
The University of Manchester
The University of Oxford
The University of Cambridge

(Sursa: HESA, 2017/2018)

IntegralEdu este cel mai important consultant educațional pentru studii în strainatate și pentru programele Work
and Travel în SUA, cu birouri de consultanța în București, Constanța, Craiova, Galați, Iași și Timișoara. Grupul
de firme INTEGRAL are o experiența internaționala de peste 27 de ani în oferirea de informații elevilor, parinților
și a tuturor celor interesați de alegerea celor mai bune programe educaționale și instituții de învațamânt din
strainatate, studii gimnaziale, liceale, universitare și centre de limbi straine. Prezenta în România din anul 2008,
IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanța în educație la nivel local și reprezinta peste 500 de
instituții de învațamânt de top din întreaga lume. IntegralEdu organizeaza cele mai mari targuri de consultanta
educationala pentru studii in strainatate in cadrul carora elevii, studentii si parintii acestora au ocazia sa
intalneasca reprezentantii unor scoli si universitati de prestigiu din intreaga lume. Pentru mai multe informatii
puteti accesa www.Integraledu.ro, www.worldeducation.ro si pagina de FB www.facebook.com/Integraledu.ro.
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