UWC Slovenija razpisuje mesta za dvoletno izobraževanje v šolskih
letih 2022/2023 in 2023/2024 na šolah United World College s
programom mednarodne mature
Celje, 01.12.2021
UWC Slovenija vabi dijakinje in dijake (v nadaljevanju ‘kandidate’) k prijavi za mesta na šolah

UWC Adriatic, Devin, Italija
UWC Mostar, BiH
UWC Li Po Chun, Hong Kong
UWC East Africa, Moshi, Tanzanija
Prijava bo potekala elektronsko preko naslednje povezave:

https://apply.uwc.org/prog/
Rok za oddajo prijave je nedelja, 16. 01. 2022.
Kandidati, ki bodo uvrščeni v drugi krog, bodo vabila na razgovore prejeli po elektronski pošti do
23. 01. 2022. O datumu in točni lokaciji tretjega kroga izborov (glej spodaj) bomo kandidate obvestili v
vabilu na razgovor.

V primeru odobritve mesta bo dijaku dodeljena štipendija. Njena višina bo določena na podlagi
družinskih prihodkov.

Prosimo vas, da vprašanja v zvezi z razpisom pošljete na elektronski naslov info@si.uwc.org, odgovorili
vam bomo v najkrajšem možnem času.
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Vsebina prijave
Prosimo, da se pred prijavo seznanite s poslanstvom, cilji in zavezami United World Colleges (UWC). Vse
informacije najdete na straneh www.uwc.org in na straneh posameznih UWC šol.
V primeru težav z dostopom in/ali urejanjem spletnega obrazca, nas prosim kontaktirajte na elektronskem
naslovu: info@si.uwc.org.

Prijava mora vsebovati:
1.

Izpolnjen prijavni obrazec, ki ga najdete v elektronskem sistemu prijave

2.

Kopijo osebnega dokumenta kandidata, veljavnega najmanj do konca leta 2022

3.

Podpisano izjavo zakonitih zastopnikov, ki jo najdete v elektronskem sistemu prijave

4.

Motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku
(Opišite, zakaj ste se odločili za prijavo na razpis, kaj pričakujete od šolanja in kako boste vi
prispevali k življenju in delu na šoli. Tako slovenska kot angleška verzija naj obsegata največ 500
besed.)

5.

Dva krajša eseja (300 besed); vprašanji bosta zastavljeni v elektronskem prijavnem obrazcu

6.

Spričevalo ob zaključku prvega letnika

7.

Izpis ocen, pridobljenih v tekočem šolskem letu

8.

Tri priporočila; in sicer priporočilo razrednika, priporočilo profesorja ter poljubno tretje priporočilo
(Oddaja priporočil bo potekala preko spletne platforme. Kandidat je dolžan sam poskrbeti za
dostop njegovih referentov do platforme za oddajo pripročil.)

9.

Dokazila o šolskih in obšolskih dejavnostih ter dosežkih. Dokazila naj ne bodo starejša od 5
let.

Opomba: oddaja vseh zahtevanih dokumentov poteka preko spletnega obrazca na povezavi:
https://apply.uwc.org/prog/.
S prijavo na razpis se prijavljate za izbor za šolanje na šolah, naštetih v razpisu. Prijava na posamezne
šole ali/in šole, ki niso navedene v razpisu, preko društva UWC Slovenija ni možna. V kolikor se želite
prijaviti na ustanovo, ki ni navedena v razpisu, se prosim obrnite na UWC Global Selections Programme
(https://www.uwc.org/gsp).

Potek izborov
Izbirno komisijo sestavljajo člani UWC Slovenija po pooblastilu organizacije UWC. Izbori potekajo v treh
krogih*:
●
●
●

Prvi krog: pisne prijave; kandidati so izbrani na podlagi pisnih prijav in uvrščeni v drugi krog
izborov
Drugi krog: razgovor (preko spleta) z bivšim dijakom šol UWC; kandidati izbrani na podlagi
pisnih prijav so uvrščeni v tretji krog izborov.
Tretji krog: razgovor pred izbirno komisijo; komisija kandidate razvrsti v skladu z izbirnimi
kriteriji (natančna lokacija bo znana po zaključku drugega kroga izborov)

*pridružujemo si pravico do spremembe selekcijskih postopkov v skladu z epidemiološkimi razmerami v
RS. V primeru sprememb bomo sledili navodilom NIJZ.
Nominacije in podelitev štipendij
Izbranim kandidatom se dodelijo mesta na podlagi uvrstitve na razgovorih in dijakovih želja.
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Šolska mesta z največjo možnostjo štipendiranja (oz. najnižjimi doplačili) praviloma ponudimo finančno
šibkejšim kandidatom. Poudarjamo, da finančno stanje družine NI izbirni kriterij.
V primeru, da kandidat ponujeno mesto zavrne, je mesto nato ponujeno naslednje uvrščenemu
kandidatu.
Po končanih izborih UWC Slovenija nominira izbranega kandidata izbrani šoli v potrditev. Šole nominacijo
običajno sprejmejo, vendar si pridržujejo pravico do končne odločitve, kar pomeni, da je mesto kandidatu
dokončno podeljeno po potrditvi šole.
Če ocenimo, da med prijavljenimi kandidati ni ustreznega kandidata za določeno šolsko mesto, si
pridržujemo pravico, da šolskega mesta ne dodelimo.

Izbirni kriteriji in splošni pogoji
Skladno s smernicami UWC upošteva komisija pri izboru kandidatov pet ključnih vsebinskih meril:
●

intelektualna radovednost,

●

proaktivnost,

●

samostojnost, zrelost in socialne kompetence,

●

vztrajnost, odgovornost in osebna integriteta,

●

poistovetenje z vrednotami UWC

Splošni pogoji:
●
●
●
●
●
●

v šolskem letu 2021/2022 je kandidat vpisan v drugi ali tretji letnik programa gimnazije v
Republiki Sloveniji oziroma v ekvivalentni program v tujini,
starost najmanj 16 let ob vpisu v šolo - pogoji se od šole do šole lahko razlikujejo
vsaj prav dober (4) uspeh v prvem letniku z najmanj prav dobro oceno (4) pri vsaj dveh od treh
naslednjih predmetov: slovenščina, matematika, angleščina
izpis ocen tekočega šolskega leta
solidno znanje angleškega jezika
slovensko državljanstvo, dovoljenje za bivanje v RS ali status begunca v RS

Razpisana mesta
UWC Adriatic - možnost polne štipendije
Šola:

UWC Adriatic

Država:

Italija

Najnižja starost ob vpisu na šolo

datum rojstva ne sme biti kasneje kot 31. 12. 2006

Najvišja starost ob vpisu na šolo

datum rojstva mora biti kasneje kot 20. 08. 2004

Celotna šolnina za dve leti:

okvirno 46.000 EUR

Štipendija za dve leti

Možnost polne (100%) štipendije (kritje vseh stroškov vezanih
s šolanjem na UWC Adriatic);
od 0 do 46.000 EUR

Prispevek družine za dve leti šolanja:

najmanj 0 EUR, največ 4.212 EUR

Okvirni seznam stroškov, ki jih šolnina
vključuje:

šolnina in učni pripomočki
bivanje in prehrana
obvezni šolski izleti
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Drugo

Šola zahteva, da prispevek družine prejme preko UWC
Slovenija, ki nakazana sredstva prenakaže šoli. Neposrednih
plačil šola ne sprejema.

UWC Mostar - do 60% štipendija
Šola:

UWC Mostar

Država:

Bosna in Hercegovina

Najnižja starost ob vpisu na šolo

datum rojstva ne sme biti kasneje kot 01. 08. 2006

Najvišja starost ob vpisu na šolo

datum rojstva mora biti kasneje kot 01. 08. 2004

Celotna šolnina za dve leti:

okvirno 33.800 EUR

Štipendija za dve leti

60% štipendija;
od 0 do 20.800 EUR

Prispevek družine za dve leti šolanja:

najmanj 13.000 EUR, največ 33.800 EUR

Okvirni seznam stroškov, ki jih šolnina
vključuje:

šolnina in učni pripomočki,
bivanje in prehrana,
zdravstveno zavarovanje,
obvezni šolski izleti

UWC Li Po Chun - do 80% štipendija
Šola:

UWC Li Po Chun

Država:

Hong Kong

Najnižja starost ob vpisu na šolo

datum rojstva ne sme biti kasneje kot 01.06.2006

Najvišja starost ob vpisu na šolo

datum rojstva mora biti kasneje kot 01.06.2004

Celotna šolnina za dve leti:

712.000 HKD (cca. 79.900 EUR)

Štipendija za dve leti

80% štipendija;
od 0 do 576.000 HKD (cca. 64.600 EUR)

Prispevek družine za dve leti šolanja:

najmanj 136.000 HKD (cca. 15.300 EUR), največ 576.000 HKD
( cca. 64.600 EUR)

Okvirni seznam stroškov, ki jih
šolnina vključuje:

šolnina in učni pripomočki,
bivanje in prehrana,
javno zdravstveno zavarovanje

Drugo

pogoj je zadovoljivo znanje angleščine

UWC East Africa - možnost polne štipendije
Šola:

UWC East Africa

Država:

Tanzanija

Najnižja starost ob vpisu na šolo

datum rojstva ne sme biti kasneje kot 01. 08. 2006

Najvišja starost ob vpisu na šolo

datum rojstva mora biti kasneje kot 01. 08. 2003

Celotna šolnina za dve leti:

58.000 USD (cca. 48.000 EUR)

Štipendija za dve leti

Možnost polne (100%) štipendije (kritje vseh stroškov vezanih
s šolanjem na UWC East Africa);
od 0 do 58.000 USD (cca. 48.000 EUR)
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Prispevek družine za dve leti šolanja:

najmanj 0 USD (0 EUR), največ 58.000 USD ( cca. 50.800 EUR)

Okvirni seznam stroškov, ki jih
šolnina vključuje:

šolnina in učni pripomočki,
bivanje in prehrana,
javno zdravstveno zavarovanje

Drugo

pogoj je zadovoljivo znanje angleščine

Povzetek:
Prijava poteka preko sledeče povezave: https://apply.uwc.org/prog/.
Rok za prijavo: 16. 01. 2022
Vprašanja o razpisu in selekcijah sprejemamo na e-mail naslov: info@si.uwc.org.

Prijav, prejetih po 00:01 na dan 17. 01. 2022 ne bomo obravnavali.
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