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Finansowanie studiów
Jeśli są to Twoje pierwsze studia, możesz kwalifikować się do kredytu na pokrycie kosztu 
czesnego i kosztów utrzymania. Wnioski o finansowanie można zwykle składać od lutego 
w roku, w którym planuje się rozpoczęcie studiów.

Czesne
W roku akademickim 2022/2023 czesne dla studentów 
brytyjskich rozpoczynających stacjonarne studia licencjackie 
na University of Reading wynosi 9250 GBP.  

Studenci mogą ubiegać się o zależny od wielkości 
posiadanych środków kredyt na pokrycie kosztów 
czesnego. Jest on przyznawany przez odpowiednie urzędy 
ds. finansowania dla studentów (Student Finance Authority) 
na pokrycie pełnych kosztów czesnego i nie trzeba go spłacać 
do czasu ukończenia studiów (zob. informacje na odwrocie).

Kredyty na pokrycie kosztów 
utrzymania 
Oprócz kredytu na czesne studenci brytyjscy mogą ubiegać 
się o przyznawany przez odpowiednie urzędy ds. finansowania 
dla studentów (Student Finance Authority) kredyt na pokrycie 
rocznychkosztów utrzymania. W roku akademickim 2022/2023 
spełniający kryteria studenci w Reading (niestudiujący 
w Londynie), którzy mieszkają poza domem rodzinnym, mogą 
ubiegać się o kredyt minimalny (niezależny od dochodu) w 
wysokości 4524 GBP. Może być przyznana dodatkowa kwota 
kredytu na koszty utrzymania, która zależy od dochodu 
gospodarstwa domowego. Maksymalna łączna kwota kredytu 
na pokrycie kosztów utrzymania wynosi do 9706 GBP. Ocena 
dochodu gospodarstwa domowego jest dokonywana na 
podstawie danych z roku podatkowego 2020/21.

Kredytów tych nie trzeba spłacać do czasu ukończenia 
studiów i osiągnięcia dochodów powyżej 27 295 GBP rocznie. 

Studenci mający na utrzymaniu dzieci lub osoby dorosłe 
mogą otrzymać od urzędu ds. finansowania dla studentów 
innego rodzaju pomoc, na przykład Parents’ Learning 
Allowance (dodatek dla uczących się rodziców), Childcare 
Grant (zasiłek dla studentów mających dzieci na utrzymaniu) 
i Adult Dependants’ Grant (zasiłek dla studentów mających 
osoby dorosłe na utrzymaniu).

O kredyt na pokrycie kosztów utrzymania mogą ubiegać 
się także osoby uczące się na studiach niestacjonarnych.

W roku 2022/23 maksymalna kwota kredytu na pokrycie 
kosztów utrzymania dla spełniających kryteria studentów 
mieszkających poza domem rodzinnym (studiujących poza 
Londynem) wyniesie 9706 GBP. Maksymalna kwota kredytu na 
pokrycie kosztów utrzymania dla studentów mieszkających 
w domu rodzinnym w roku 2022/23 wyniesie 8171 GBP.

Więcej informacji na temat kredytów przyznawanych przez 
urzędy ds. finansowania dla studentów można uzyskać, 
odwiedzając stronę odpowiedniego urzędu (szczegóły są 
dostępne w sekcji „Przydatne dane kontaktowe”). 

Spłata kredytu
Spłata kredytu będzie odbywać się przez potrącanie 
odpowiednich kwot bezpośrednio z wynagrodzenia 
za pośrednictwem systemu podatkowego od chwili 
przekroczenia progu rocznych zarobków wynoszącego 
27295 GBP. Spłata rozpocznie się w kwietniu po uzyskaniu 
dyplomu lub ukończenia studiów przez studenta. W ramach 
spłaty kredytobiorcy będą przekazywać 9% osiągniętego 
dochodu powyżej progu 27 295 GBP. Składając wniosek 
o kredyt, studenci powinni sprawdzić warunki umów 
kredytowych, w tym postanowienia dotyczące odsetek 
doliczanych do salda kredytowego. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w odpowiednim urzędzie ds. finansowania 
dla studentów.
Należy pamietać, że system spłat, w tym wysokość 
progu, okres spłaty i odsetki, ulegną zmianie w roku 
akademickim 2023/24. Aktualne informacje o zmianach są 
zawsze dostępne na stronie gov.uk/student-finance.

Na jaką pomoc związaną ze 
studiami wyższymi i dalszą 
nauką mogą liczyć po roku 
2021/22 obywatele UE, innych 
krajów EOG i Szwajcarii, którzy 
studiują w Wielkiej Brytanii?
W przypadku obywateli UE, OG i Szwajcarii oraz członków 
ich rodzin zasady kwalifikacji uległy zmianie. Od 1 sierpnia 
2021 roku studenci kwalifikują się do pomocy finansowej, jeśli 
mają prawa obywateli brytyjskich (lub jeśli są obywatelami 
Irlandii objętymi zasadami Common Travel Area (Wspólnego 
Obszaru Podróżowania).

Urząd ds. finansowania dla studentów będzie wymagać od 
osób ubiegających się o pomoc finansową dokumentów 
potwierdzających status studenta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:  
www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-
for-eu-students
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Więcej informacji
www.reading.ac.uk/money
studentfunding@reading.ac.uk | 0118 378 5555

Studenci logopedii
Studentom pielęgniarstwa, położnictwa i większości 
studentów kierunków związanych z ochroną zdrowia 
(w tym studentom logopedii na University of Reading) nie 
przysługują już stypendia socjalne NHS. W zamian mogą 
oni korzystać z takiego samego systemu kredytowania, 
jak pozostali studenci. Dotyczy to nowych studentów na 
kursach przedrejestracyjnych (które prowadzą do rejestracji 
w urzędzie regulacyjnym ochrony zdrowia).

Studenci, którzy mają już dyplom i planują rozpocząć kolejne 
studia na kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo lub 
innych kierunkach związanych z ochroną zdrowia (w tym 
logopedii na University of Reading), również mogą korzystać 
z kredytów w ramach systemu kredytów studenckich.

Dodatkowe wsparcie finansowe
Wszystkim nowym i obecnym studentom kursów 
przedrejestracyjnych na pielęgniarstwie, położnictwie i innych 
kierunkach związanych z ochroną zdrowia przysługuje 
dodatkowa pomoc finansowa. Spełniający kryteria studenci 
otrzymają pomoc w wysokości 5000 GBP, a w niektórych 
przypadkach mogą otrzymać dodatkowe 3000 GBP.

Studenci nadal mają możliwość ubiegania się w urzędzie ds. 
finansowania dla studentów o kredyt na pokrycie kosztów 
czesnego i kosztów utrzymania. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie:  
www.gov.uk/government/news/nursing-students-to-
receive-5-000-payment-a-year

Niektórym studentom pielęgniarstwa, położnictwa 
i pokrewnych kierunków związanych z ochroną zdrowia 
(w tym logopedii na University of Reading) NHS Business 
Services Authority zapewni dodatkowe finansowanie 
z powodu odbywania obowiązkowego stażu klinicznego, 
wymaganego na tych kursach.

Kwalifikujący się studenci mogą otrzymać 
następującą pomoc:
• Bezzwrotne stypendium w wysokości 1000 GBP rocznie, 

jeśli mają na utrzymaniu dzieci.
• Pomoc w wyjątkowych sytuacjach w wysokości do 

3000 GBP rocznie w przypadku trudnej sytuacji finansowej
• Pomoc finansowa na dodatkowe dojazdy i zakwaterowanie 

w związku z uczestnictwem w praktykach.

Więcej informacji na temat szczegółowych zasad można 
znaleźć na stronie:  
www.nhsbsa.nhs.uk/learning-support-fund/about-
learning-support-fund  
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Jaką pomoc finansową 
można otrzymać?
Większość studentów brytyjskich studiujących 
na swoim pierwszym kierunku kwalifikuje się  
do otrzymania kredytu na pokrycie pełnych 
kosztów czesnego. Kryteria kwalifikacji są 
dostępne na stronie: 
www.gov.uk/student-finance/who-qualifies.
Możesz także ubiegać się o kredyt na pokrycie kosztów 
utrzymania, w tym wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów. 
Kwota, którą można pożyczyć, zależy od miejsca zamieszkania 
i studiowania oraz od dochodów Twojego gospodarstwa 
domowego. Kredyt na pokrycie kosztów utrzymania jest 
wypłacany w trzech równych ratach, każda na początku trymestru. 

Tabela 1 Informacje zawarte w Tabeli 1 dotyczą wszystkich 
studentów, którzy studiują w Londynie i w roku 
akademickim 2022/2023 nie mieszkają z rodzicami.

Dochód gospodarstwa 
domowego (GBP)

Kredyt na 
pokrycie kosztów 

utrzymania

25 000 GBP 9706,00 GBP

30 000 GBP 9012,00 GBP

35 000 GBP 8318,00 GBP

4875,00 GBP 7224,00 GBP

50 000 GBP 6234,00 GBP

62 311 GBP lub więcej 4524,00 GBP

Tabela 2 Informacje zawarte w Tabeli 2 dotyczą 
wszystkich studentów, którzy studiują poza 
Londynem i w roku akademickim 2022/2023 
mieszkają z rodzicami.

Dochód gospodarstwa 
domowego (GBP)

Kredyt na pokrycie 
kosztów utrzymania

25 000 GBP 8171,00 GBP 

30 000 GBP 7484,00 GBP

35 000 GBP 6796,00 GBP

4875,00 GBP 5713,00 GBP

50 000 GBP 4733,00 GBP

58 253 GBP lub więcej 3597,00 GBP

Kwota kredytu dla wszystkich studentów ostatniego roku 
jest niższa od kwot podanych w obu tabelach.

Podane informacje były prawidłowe w czasie druku informatora, ale mogą ulec zmianie w zależności od 
polityki władz Uniwersytetu. W przypadku szczegółowych pytań prosimy skontaktować się z zespołem 
ds. pomocy finansowej dla studentów pod adresem e-mail studentfunding@reading.ac.uk.
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Spłata kredytów 
studenckich
Kredyt na pokrycie kosztów czesnego 
i kredyt na pokrycie kosztów utrzymania 
są łączone w jeden kredyt studencki. Oba 
kredyty są spłacane równocześnie, zwykle 
za pośrednictwem systemu podatkowego.
Kredyt zaczniesz spłacać, kiedy osiągniesz roczny dochód 
powyżej progu 27 295 GBP (próg na rok 2022/23 został 
ustalony na poziomie roku 2021/22). Wysokość kwoty spłaty 
kredytu ustalono na 9% dochodu powyżej progu (przykłady 
można znaleźć w tabeli poniżej.
Niespłacone należności zostaną umorzone po 30 latach.

Dochód 
roczny 
przed 
opodatko-
waniem

Dochód 
miesięczny 
przed 
opodatko-
waniem

Przybliżona 
kwota comie-

sięcznej spłaty

Przybliżona 
kwota 

 rocznej spłaty

27 295 GBP 2274 GBP 0 GBP 0 GBP

28 000 GBP 2333 GBP 5 GBP 60 GBP

29 500 GBP 2458 GBP 16 GBP 192 GBP

31 000 GBP 2583 GBP 27 GBP 324 GBP

33 000 GBP 2750 GBP 42 GBP 504 GBP

Należy pamiętać, że system spłat, w tym wysokość 
progu, okres spłaty i odsetki, ulegną zmianie w roku 
akademickim 2023/24. Aktualne informacje o zmianach są 
zawsze dostępne na stronie gov.uk/student-finance.

Odsetki
Odsetki od kredytu będą zależeć od Twojego dochodu 
i okoliczności.

  W trakcie 
studiów  
do czasu 
rozpoczęcia 
spłaty

  Oprocentowanie 
kredytu: 
wskaźnik cen 
detalicznych 
(RPI) + 3%

  Dochód: 
poniżej 
27 295 GBP

  Oprocentowanie 
kredytu: 
tylko RPI

Maksymalna stopa oprocentowania  kredytu wynosi  
RPI + 3%. Więcej można znaleźć na stronie  
www.slc.co.uk/repayment

Twój dochód
32 295 GBP

27 295 GBP 
(próg spłaty)

Twoja spłata

9%
37,50 GBP miesięcznie

5 000 GBP 
powyżej progu 
spłaty
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Stypendia socjalne University of Reading 
i dodatkowa pomoc Uniwersytetu w roku 2022/23
University of Reading oferuje różne stypendia socjalne i naukowe dla studentów  
krajowych, z UE i z innych krajów. Więcej informacji można uzyskać na stronie 
internetowej i od odpowiedniego wydziału lub szkoły.

Odwiedzanie University of Reading
University of Reading oferuje pomoc finansową 
dla potencjalnych brytyjskich kandydatów 
z niepełnosprawnościami, którzy muszą odwiedzić 
Uniwersytet w sprawach związanych ze swoją 
niepełnosprawnością (np. aby sprawdzić, czy zakwaterowanie 
lub inne obiekty zaplecza zaspokajają potrzeby, lub aby 
spotkać się z pracownikiem biura ds. pomocy dla osób 
z niepełnosprawnościami – Disability Advisory Service). Na 
ten cel można otrzymać kwotę do 300 GBP. Jej wysokość 
zależy od odległości, którą musi przebyć kandydat. 

Uniwersytet zapewnia także pomoc finansową przed 
rozpoczęciem studiów dla kandydatów, którzy otrzymali taką 
ofertę. Dotyczy to osób z rejonów uznanych przez Office 
for Students za obszary o niskim poziomie uczestnictwa 
w edukacji na poziomie uniwersyteckim oraz kandydatów 
przebywających wcześniej w pieczy zastępczej. Zasiłek 
ten można wykorzystać do pokrycia kosztów podróży na 
uniwersytet w czasie dni otwartych lub w związku z rozmowami 
kwalifikacyjnymi przed zaakceptowaniem miejsca.

Dodatkowe formy pomocy 
finansowej
Oczekujemy, że studenci odpowiednio przygotują się finansowo 
do rozpoczęcia studiów. Uniwersytet stara się jednak zapewniać 
pomoc studentom, którzy mają niespodziewane problemy 
finansowe w czasie studiów. Wprawdzie nie jesteśmy w stanie 
zapewnić studentom zasadniczego wsparcia finansowego, 
ale zespół ds. pomocy finansowej dla studentów może 
zaproponować różne plany wsparcia, których celem jest 
udzielenie pomocy w przypadku nagłych problemów 
finansowych lub nieoczekiwanych kosztów. Środków tych nie 
można wykorzystywać do finansowania czesnego. Oczekujemy, 
że studenci sprawdzą inne sposoby uzyskania pomocy i, jeśli 
okaże się to właściwe, zwrócą się o pełne przysługujące im na 
mocy przepisów wsparcie ze strony urzędu ds. finansowania dla 
studentów, zanim złożą wniosek o wypłacenie wymienionych 
powyżej funduszy. Większość zasiłków jest bezzwrotna. 

Stypendium Reading
Stypendium Reading jest finansowane przez Uniwersytet. 
To niezależna od administracji państwowej  pomoc dla 
studentów, która obejmuje zasiłki pieniężne lub odstąpienie 
od pobierania czesnego. Studenci, którzy spełniają kryteria 
dotyczące stypendium, zostaną o tym powiadomieni 
automatycznie. Dodatkowe informacje można znaleźć na 
stronie www.reading.ac.uk/money.

Składanie wniosków
Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
licencjackich oraz studenci kierunku nauczycielskiego 
PGCE nie muszą składać wniosków o przyznanie środków 
z tego funduszu. 

Zostaną one automatycznie przyznane studentom 
spełniającym kryteria, o ile wyrażą oni zgodę na 
udostępnianie swoich danych finansowych Uniwersytetowi 
w ramach ubiegania się o zależną od sytuacji finansowej 
pomoc urzędu ds. finansowania dla studentów. 

Wymagana jest też zgoda sponsora (czyli rodziców, 
opiekunów lub partnerki/partnera). 

Aby sprawdzić, czy już wyrażasz zgodę na udostępnianie 
danych finansowych, możesz zadzwonić pod numer  
0300 100 0607 (Anglia), 0300 200 4050 (Walia),  
0300 100 0077 (Irlandia Północna) lub 0131 244 5341 
(Szkocja). Będzie konieczne podanie numeru Customer 
Reference lub Student Support.

Studenci, którzy nie kwalifikują się do otrzymania 
Stypendium Reading
• Studenci otrzymujący wsparcie NHS
• Studenci sponsorowani przez inne podmioty
• Studenci, którzy kontynuują naukę bezpośrednio na drugim 

kursie (np. przechodzą ze studiów dwuletnich lub HND na 
ostatni rok studiów licencjackich)

• Studenci przenoszący się z innej uczelni (w roku, w którym 
to nastąpiło)

• Studenci, którzy są obciążani kwotami niższymi niż czesne 
za studia stacjonarne (chyba że dotyczy to roku praktyk 
zawodowych)

• Studenci zdobywający kwalifikacje po dyplomie  
(z wyjątkiem PGCE)

• Studenci studiów niestacjonarnych, uczący się w wymiarze 
mniejszym niż 25% wymiaru godzin na odpowiednich 
studiach stacjonarnych

• Studenci powracający po zawieszeniu na 1. część kursu
• Studenci, których gospodarstwo domowe osiąga według 

oceny właściwego urzędu ds. finansowania dla studentów 
dochody przewyższające 27 000 GBP rocznie
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Termin przydzielania stypendiów
Oceny stypendiów i wypłaty są dokonywane kilka razy w roku, 
przy czym ostateczne decyzje o przydzieleniu stypendiów na 
rok akademicki 2022/23 zapadają na początku czerwca 2023 r. 
Stypendium nie zostanie przyznane studentom, którzy do 
tego czasu nie udostępnią Uniwersytetowi pełnych danych 
dotyczących dochodu gospodarstwa domowego. Prosimy 
pamiętać, że Uniwersytet nie przyznaje stypendiów wstecznie. 

Sposób i terminy wypłacania środków oraz  
ich wysokość
Podczas rejestracji online zobaczysz pytanie o preferowany 
sposób otrzymywania stypendium w formie gotówkowej lub 
w formie odstąpienia od części czesnego (obniżenie opłat). 
Domyślnie jest to gotówka. Podjęta przez Ciebie decyzja 
będzie ostateczna – wybranego sposobu otrzymywania 
środków nie można już zmienić.

Stypendium w formie gotówkowej będzie wypłacane 
spełniającym kryteria studentom w dwóch równych ratach: 
pierwsza zostanie wypłacona w semestrze jesiennym, 
a druga na początku semestru wiosennego. Każdy student, 
który po dacie płatności zostanie uznany za spełniającego 
kryteria, otrzyma informacje o dacie płatności w piśmie 
powiadamiającym o przyznaniu stypendium. Jeśli 
potwierdzony wcześniej dochód gospodarstwa ulegnie 
zmianie między pierwszą a drugą płatnością, może to 
wpłynąć na uprawnienia do stypendium.

Zwolnienie z czesnego zostanie odnotowane w Twoich 
aktach w kwietniu 2023 roku lub później, gdy tylko określimy 
Twoje uprawnienia do tej formy stypendium. Jeśli wcześniej 
zrezygnujesz ze studiów lub je przerwiesz, zwolnienie 
z czesnego nie będzie Ci przysługiwać.  W kwietniu 2023 r. 
poinformujemy urząd ds. finansowania dla studentów 
o zmienionej kwocie czesnego w związku z kredytem na jego 
pokrycie. Zalecamy więc, aby podczas wypełniania wniosku 
o finansowanie dla studenta zwrócić się o maksymalną 
kwotę kredytu na pokrycie kosztów czesnego.

Płatność otrzymają wyłącznie te osoby, które zostały 
przyjęte i będą studentami w terminie płatności.

Otrzymanie środków ramach stypendium nie oznacza, że 
nie możesz starać się o inne fundusze uniwersyteckie, ale 
pamiętaj, że otrzymywana kwota stypendium gotówkowego 
może zostać potraktowana jako dochód przy rozpatrywaniu 
wniosków i obliczaniu wysokości świadczeń.

7
Podane informacje były prawidłowe w czasie druku informatora, ale mogą ulec zmianie w zależności od 
polityki władz Uniwersytetu. W przypadku szczegółowych pytań prosimy skontaktować się z zespołem 
ds. pomocy finansowej dla studentów pod adresem e-mail studentfunding@reading.ac.uk.
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Zdobądź wiedzę 
o finansach przed 
studiami

University of Reading  współpracuje 
z firmą  Blackbullion oferującą 
nagradzaną technologię 
edukacyjną, której misją jest 
sprawienie, aby studenci mądrzej 
korzystali z pieniędzy dzięki 
edukacji finansowej potrzebnej do 
odniesienia sukcesu w XXI wieku.
Platforma Blackbullion jest bezpłatna i umożliwia 
studentom zdobywanie spersonalizowanej 
wiedzy na temat finansów dzięki krótkim filmom, 
ciekawym grom, quizom oraz dostępnemu 
w każdej chwili kalkulatorowi budżetu.

Studenci i ich rodzice mogą skorzystać z modułów 
z serii „Money Ready for Uni” (Informacje 
o finansach przed studiami), które w dowolnym 
czasie dają dostęp do wiedzy o zarządzaniu 
finansami. Aby uzyskać więcej informacji 
i  rozpocząć zdobywanie informacji,  zaloguj  
się na stronie: 
www.moneyreadyforuni.com

Tabele kryteriów przyznawania stypendium
Kryteria dla studentów stacjonarnych studiów 
licencjackich z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, 
którzy rozpoczynają studia na I, II, III lub IV roku. Studenci 
z UE muszą zostać uznani przez urząd ds. finansowania dla 
studentów za kwalifikujących się do otrzymania pomocy. 
Studenci w latach odbywania stażu zachowują pełne prawo 
do stypendium gotówkowego.

Dochód gospodarstwa 
domowego

Stypendium gotówkowe lub 
zwolnienie z czesnego

0 –27 000 GBP 1100 GBP

Kryteria dla studentów niestacjonarnych studiów 
licencjackich z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, 
którzy rozpoczynają studia na I, II, III lub IV roku Studenci  
z UE muszą zostać uznani przez urząd ds. finansowania 
dla studentów za kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Dochód gospodarstwa 
domowego

Stypendium gotówkowe lub 
zwolnienie z czesnego  

(proporcjonalnie)
0 –27 000 GBP 1100 GBP

Kryteria dla studentów stacjonarnych studiów 
PGCE z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, którzy 
rozpoczynają studia na I, II, III lub IV roku. Do dochodu 
gospodarstwa domowego wlicza się stypendium 
szkoleniowe TA.

Dochód gospodarstwa 
domowego

Zwolnienie z czesnego

0 –27 000 GBP 550 GBP

Kryteria dla studentów studiów dwuletnich z Anglii, 
Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, którzy w roku 2022/23 
rozpoczynają program BA „Rozwój i edukacja dzieci" lub 
dwuletnie studia w dziedzinie  nauczania przedszkolnego. 
Należy pamiętać, że beneficjenci zwolnienia z czesnego  
nie kwalifikują się do innych form pomocy finansowej.

Rok studiów Zwolnienie z czesnego
1 50%
2 50%

Dodatkowe fundusze przysługują studentom będących 
wcześniej w pieczy zastępczej i studentom niemającym 
wsparcia rodziny z Anglii, którzy w roku 2022/23 
rozpoczynają I, II, III lub IV rok studiów. Te środki są 
przyznawane niezależnie od Stypendium Reading.

Rok studiów Gotówkowe stypendium 
socjalne

I, II, III i IV 1000 GBP

Informacje o finansach przed studiami

Przygotowanie  
do studiów

Informator dla rodziców

Estymator spłat 
kredytu

Kalkulator budżetu

Podane informacje były prawidłowe w czasie druku informatora, ale mogą ulec zmianie w zależności od 
polityki władz Uniwersytetu. W przypadku szczegółowych pytań prosimy skontaktować się z zespołem 
ds. pomocy finansowej dla studentów pod adresem e-mail studentfunding@reading.ac.uk.

http://www.moneyreadyforuni.com


Koszty życia  
i planowanie budżetu 
Koszty życia są ważna częścią budżetu 
potrzebnego do ukończenia studiów. 
Zakwaterowanie kosztuje około  
137,55–193,06 GBP tygodniowo za pokój 
jednoosobowy z łazienką (standardowy lub 
premium) bez wyżywienia, z wliczoną opłatą za 
media. W roku akademickim 2022/23 oznacza 
to kwotę około 5502–7722,40 GBP rocznie*.
Pamiętaj, że środki na życie mogą częściowo pochodzić 
z kredytu na pokrycie kosztów utrzymania. Kredyt 
może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów 
zakwaterowania i utrzymania. 

Nasza standardowa umowa dotycząca zakwaterowania 
jest zawierana na 40 tygodni. Obejmuje to trzy trymestry 
oraz ferie bożonarodzeniowe i wielkanocne. Oznacza to, 
że możesz pozostać w domu akademickim w czasie ferii 
bez potrzeby zabierania swoich rzeczy. Więcej informacji 
o kosztach  zakwaterowania w naszych obiektach lub 
w domach prywatnych w Reading można znaleźć na stronie:  
www.reading.ac.uk/accommodation 

W budżecie trzeba też uwzględnić środki na wyżywienie, 
podróże i rozrywkę, a także na pokrycie dodatkowych 
kosztów materiałów do nauki, takich jak książki, bilety 
do teatru czy artykuły plastyczne. Koszty te różnią się 
w zależności od kursu, zainteresowań i stylu życia studenta.

Możesz spodziewać się, że będziesz wydawać około 
136 GBP tygodniowo, co daje w ciągu roku akademickiego 
łączną kwotę 5440 GBP. 

Zalecamy, aby przy planowaniu budżetu wziąć pod 
uwagę następujące kwestie:

Pozycja Koszt tygodniowy (dla jednej osoby)

Zakwaterowanie Koszty zakwaterowania różnią się 
w zależności od obiektu na kampusie, 

ale zwykle koszt mieszkania w domu 
akademickim bez wyżywienia zaczyna 

się od około 137,55 GBP–193,06 GBP 
za pokój jednoosobowy z łazienką (od 

standardowego do premium). Ceny za 
zakwaterowanie w domach prywatnych 

są różne i zwykle obejmują 12 miesięcy.

Wydatki na 
wyżywienie 
i utrzymanie 
gospodarstwa 
domowego

50 GBP – kwota może być inna 
w zależności od tego, czy koszt 

zakwaterowania obejmuje wyżywienie.
Przygotowywanie prostych posiłków 

w domu pozwala zaoszczędzić środki. 
Kupowanie lunchu i jedzenie poza domem 
zwiększa tygodniowe koszty wyżywienia.

Telefon 
komórkowy 
i połączenie 
z internetem

8 GBP
Koszt szybkiej sieci Wi-Fi 
jest wliczony w opłatę za 

uniwersytecki dom akademicki.

Dojazdy 15 GBP
Jednym ze sposobów zmniejszenia 

kosztów dojazdów jest trymestralny 
lub roczny zniżkowy bilet autobusowy. 
W przypadku dojazdów koleją studenci 

mogą kupić bilet okresowy Railcard 
16–25, który pozwala zaoszczędzić jedną 

trzecią kosztów większości przejazdów.

Książki i artykuły 
papiernicze

13 GBP
Zanim kupisz jakiekolwiek książki lub 
publikacje, zawsze sprawdzaj zasoby 

biblioteki – mamy kilka katalogów, 
w których możesz sprawdzić, które 
książki, płyty DVD i inne materiały są 

dostępne w bibliotece.

Rozrywka 32 GBP
Koszty rozrywki mogą się bardzo różnić 
w zależności od studenta. Choć dobrze 

mieć udane życie towarzyskie, jeszcze 
lepiej jest nie żyć ponad stan. Zaloguj się 
w witrynie Blackbullion, w której możesz 

znaleźć informacje i porady dotyczące 
zarządzania finansami w czasie studiów 

na Uniwersytecie.  
www.blackbullion.com

Odzież i  
higiena osobista

18 GBP

Suma Tygodniowe koszty bez zakwaterowania   
136 GBP

*  Kwoty te dotyczą kosztów jednej osoby w okresie 
40 tygodni roku akademickiego 2022/23.
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Najczęstsze pytania na temat pomocy 
finansowej dla studentów
Ocena dochodu gospodarstwa 
domowego
Który rok podatkowy urząd ds  finansowania weźmie  
za podstawę obliczenia dochodu mojego  
gospodarstwa domowego?
W przypadku studentów rozpoczynających studia we wrześniu 
2022 roku ocena dochodu gospodarstwa domowego jest 
przeprowadzana na podstawie danych z roku podatkowego 
kończącego się w kwietniu 2021 r. Urząd ds. finansowania dla 
studentów określa ten okres jako „poprzedni” rok podatkowy. 

Czy przy obliczaniu dochodu gospodarstwa domowego 
są brane pod uwagę emerytury?
Urząd ds. finansowania bierze pod uwagę łączny dochód 
brutto podlegający opodatkowaniu. Jeśli dochód 
z emerytury otrzymywanej przez rodzica podlega 
opodatkowaniu, to tak – zostanie on uwzględniany jako 
dochód (tak jak dochód z wynagrodzenia lub innego źródła). 

Co do składek na ubezpieczenie emerytalne, to jeśli rodzice 
chcą, aby rozważyć możliwość odliczenia tych składek od 
deklarowanego dochodu, urząd ds. finansowania będzie 
potrzebował potwierdzenia wpłaty. Niektóre składki na 
ubezpieczenie emerytalne, które są objęte zwolnieniem 
podatkowym, nie są uwzględniane w dochodzie gospodarstwa 
domowego. Najlepiej jest zapytać o konkretny program 
emerytalny bezpośrednio w urzędzie ds. finansowania.

Czy dobrowolne składki emerytalne (AVC) i emerytury 
nauczycielskie wliczają się do dochodu 
podlegającego opodatkowaniu?
Liczą się one jako dochód pod warunkiem, że podlegają 
opodatkowaniu (zob. wyżej). Jeśli rodzice chcą, aby rozważyć 
możliwość odliczenia tych składek od deklarowanego 
dochodu, urząd ds. finansowania będzie potrzebował 
potwierdzenia wpłat składek AVC i emerytalnych.

Czyj dochód jest brany pod uwagę, jeśli rodzice są 
rozwiedzeni lub pozostają w separacji?
Jeśli rodzice są rozwiedzeni lub w separacji, urząd ds. finansowania 
poprosi wnioskodawcę o oświadczenie, z którym z rodziców 
„zwykle mieszka", i weźmie pod uwagę dochód tego rodzica oraz 
dochód partnera/partnerki, z którymi rodzic aktualnie mieszka 
(dochód drugiego rodzica zostanie pominięty).

Co się stanie, jeśli mój dochód ulegnie zmianie?
Jeśli Twój dochód uległ zmianie, możesz skontaktować się 
z urzędem ds. finansowania dla studentów i poprosić o ocenę 
dochodów w bieżącym roku. Jeśli możesz wykazać, że różnica 
dochodów podlegających opodatkowaniu między jednym 
a drugim rokiem podatkowym wynosi 15%, możesz podlegać 
ponownej ocenie aktualnego dochodu gospodarstwa domowego 
podlegającego opodatkowaniu. Te zasady często mają 
zastosowanie w sytuacjach takich jak utrata pracy, osiągniecie 
wieku emerytalnego, separacja rodziców lub wszelkie inne 
sytuacje, które mogą mieć wpływ na dochód lub wynagrodzenie.

Więcej informacji o procedurach składania wniosków dotyczących 
dochodów w bieżącym roku można znaleźć na stronie:  
gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-
application/current-year-income

Czesne
Nie wiem, czy mam status studenta krajowego, z UE lub 
z innego kraju.
W pierwszej kolejności skontaktuj się z biurem ds. rekrutacji 
na University of Reading, ponieważ to pracownicy tej komórki 
organizacyjnej określą Twój status studenta w celu wyznaczenia 
kwoty czesnego: ugadmissions@reading.ac.uk. Skontaktuj 
się też ze swoim urzędem ds. finansowania dla studentów, który 
określa status studenta na potrzeby udzielenia kredytu:  
www.gov.uk/contact-student-finance-england. 

Jakie są opłaty za rok, w którym odbywa się staż? 
W przypadku studentów krajowych, a także tych z UE 
i innych krajów, którzy rozpoczynają studia w roku 2022/23, 
staż przypadnie w roku 2024/25, a opłaty w roku stażu 
wyniosą 15% pełnej kwoty czesnego (obowiązujące na 
Uniwersytecie zasady dotyczące opłat mogą ulec zmianie).

Jakie są opłaty za studia za granicą?
W przypadku studentów krajowych, a także tych z UE i innych 
krajów, którzy rozpoczynają studia za granicą w roku 2022/23, 
staż przypadnie w roku 2024/25, a opłaty w roku stażu wyniosą 
15% pełnej kwoty czesnego (obowiązujące na Uniwersytecie 
zasady dotyczące opłat mogą ulec zmianie).

Studenci z Walii
Czy to prawda, że uniwersytety w Anglii oferują 
studentom w Walii obniżoną stawkę czesnego? 
Niestety nie jest to prawda. Nie oferujemy żadnych zniżek 
studentom z Walii lub innych krajów autonomicznych. 
Walijski urząd ds. finansowania dla studentów (Student 
Finance Wales) obecnie oferuje studentom dodatkową 
pomoc w formie grantu na pokrycie kosztów utrzymania, 
niezależnie od tego, na jakiej uczelni w Wielkiej Brytanii 
postanowią studiować. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.studentfinancewales.co.uk.

Na jakie finansowanie mogą liczyć studenci z Walii?
W roku 2022/23 University of Reading oferuje studentom z Walii 
Stypendium Reading, o ile dochód ich gospodarstwa domowego 
określony przez urząd ds. finansowania dla studentów nie 
przekracza 27 000 GBP. Kwota stypendium wynosi 1100 GBP 
i jest dostępna w formie gotówkowej (wypłacanej w dwóch 
ratach) lub w formie zwolnienia z części czesnego.

Najnowsze informacje dotyczące finansowania można znaleźć 
na stronie urzędu: www.studentfinancewales.co.uk.

https://www.gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-application/current-year-income
https://www.gov.uk/support-child-or-partners-student-finance-application/current-year-income
mailto:ugadmissions%40reading.ac.uk?subject=
http://www.gov.uk/contact-student-finance-england.
http://www.studentfinancewales.co.uk
http://www.studentfinancewales.co.uk
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Dodatkowe źródła dochodów: 
stypendia i praca w niepełnym 
wymiarze
Jestem z rodziny o niskich dochodach – na co mogę liczyć? 
Jeśli w ocenie urzędu ds. finansowania dla studentów dochód 
Twojej rodziny nie przekracza 27 000 GBP, możesz otrzymać 
od University of Reading stypendium w wysokości 1100 GBP 
w postaci gotówki lub zwolnienia z części czesnego.

Co University of Reading oferuje studentom, którzy 
przebywali wcześniej w pieczy zastępczej lub są 
pozbawieni wsparcia rodziny? 
Na University of Reading oferujemy obecnie stypendium dla 
studentów, którzy przebywali wcześniej w pieczy zastępczej. 
Obecnie wynosi ono 1000 GBP na rok akademicki. Aby 
kwalifikować się do tego stypendium, student musi spełniać 
nasze kryteria dotyczące osób przebywających wcześniej 
w pieczy zastępczej, tj. spędzić pewien czas pod opieką 
władz lokalnych lub być wcześniej objęty systemem opieki 
zastępczej, być zarejestrowany na stacjonarnym kursie 
licencjackim, być  uznawany za studenta krajowego i mieć 
mniej niż 25 lat 1 sierpnia 2022 r.

Czy łatwo jest znaleźć pracę w niepełnym wymiarze? 
Wszystko zależy od dobrej organizacji. Przed przyjazdem 
spróbuj zdobyć doświadczenie zawodowe, przygotuj aktualne 
CV i zacznij szukać pracy. Pomyśl o pracy w centrum Reading 
(20–30 min piechotą lub 10 min autobusem z kampusu) lub 
na terenie kampusu. Oferty pracy możesz znaleźć na stronie 
www.reading.ac.uk/campusjobs i w innych witrynach, takich 
jak www.theoracle.com/jobs.

Planowanie budżetu 
Jakie są typowe koszty życia w czasie studiów na  
University of Reading?
University of Reading zaleca, aby w czasie studiów studenci 
dysponowali budżetem w wysokości około 136 GBP tygodniowo. 
Więcej informacji o kosztach utrzymania można znaleźć tutaj:  
www.reading.ac.uk/moneymatters. 

Czy mogę z kimś porozmawiać o planowaniu budżetu?
Możesz porozmawiać na ten temat z przedstawicielem Biura 
Informacyjnego RUSU w Związku Studentów. Informacje 
kontaktowe są dostępne w sekcji „Przydatne dane  
kontaktowe". Możesz także sprawdzić kurs MRU na stronie 
blackbullion.com/library/money-ready-for-university.

Problemy z urzędem ds. 
finansowania dla studentów
Co jeśli okaże się, że wypłata kredytu jest opóźniona?
W takiej sytuacji należy skontaktować się z zespołem ds. pomocy 
finansowej dla studentów w budynku Carrington, który może 
pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów z urzędem ds. 
finansowania dla studentów (Student Finance Authority). Jeśli 
będzie to możliwe, zaoferujemy krótkoterminowe, cotygodniowe 
pożyczki na pokrycie kosztów utrzymania do czasu otrzymania 
przez studenta przewidzianego przepisami finansowania. Zespół 
przyjmuje studentów w poniedziałki, środy i piątki od 9:30 do 

12:00 w budynku Carrington. Można też umówić się na spotkanie 
z członkiem zespołu lub skontaktować się z nami, wysyłając 
e-maila na adres studentfunding@reading.ac.uk lub dzwoniąc 
pod numer 0118 378 5555.

Spłata kredytów studenckich
Czy jest jakaś opłata za wcześniejszą spłatę kredytu za 
pośrednictwem urzędu ds. finansowania dla studentów?
Nie. W dowolnym momencie możesz dokonać dodatkowych 
płatności lub spłacić pełną kwotę na stronie spłat kredytów 
Student Loans Company: www.studentloanrepayment.co.uk. 

Czy mogę dokonywać doraźnych wpłat na poczet 
mojego kredytu studenckiego?
Tak. Możesz dokonywać dodatkowych płatności na 
stronie spłat kredytów Student Loans Company: 
www.studentloanrepayment.co.uk. Pamiętaj jednak, aby 
zachować wszelkie potwierdzenia dokonanych wpłat. 

Kursy podyplomowe
Jestem studentem studiów podyplomowych – jakie są 
możliwości finansowania?
Zależy to od typu studiów.
Jeśli studiujesz na studiach magisterskich, 
możesz kwalifikować się do pożyczki rządowej 
w wysokości do 11 836 GBP pod warunkiem, że 
studia rozpoczynają się 1 sierpnia 2022 roku lub 
później. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.gov.uk/masters-loan/apply .
Rząd wprowadził także kredytydla studentów 
rozpoczynających studia doktoranckie. 
Podobnie jak w przypadku kredytów dla studentów studiów 
magisterskich, kredyty doktoranckie będą wypłacane 
bezpośrednio studentom. Kwalifikujący się studenci mogą 
wystąpić o kredyt do maksymalnej kwoty 27 892 GBP, jeśli ich 
studia rozpoczynają się 1 sierpnia 2022 roku lub później. Ten 
kredyt będzie wypłacany w rocznych ratach.
Jeśli planujesz studia doktoranckie, skontaktuj się 
z  z biurem ds. badań doktoranckich w Graduate 
School i uzyskaj więcej informacji o stypendiach 
doktoranckich: www.reading.ac.uk/graduateschool.
W przypadku studiów podyplomowych liczba chętnych na 
kredyt jest bardzo duża, więc studenci powinni odpowiednio 
zorganizować sobie finansowanie i pokrywanie kosztów 
utrzymania przed rozpoczęciem studiów. 

Czy o finansowanie dla studentów mogą ubiegać 
się osoby studiujące PGCE (podyplomowe studia 
pedagogiczne)?
Tak. Możesz ubiegać się o udzielane przez urząd ds. 
finansowania dla studentów (Student Finance Authority) 
kredyty na pokrycie czesnego oraz na pokrycie kosztów 
utrzymania. Część kredytu na koszty utrzymania podlega 
kryterium wysokości dochodu gospodarstwa domowego 
studenta. Finansowanie przysługuje tylko studentom 
nieotrzymującym wynagrodzenia z tytułu pracy w  
czasie studiów.
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Zespół ds. pomocy 
finansowej dla 
studentów

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania 
lub potrzebujesz dodatkowych 
informacji, skontaktuj się 
z zespołem ds. pomocy 
finansowej dla studentów:

studentfunding@reading.ac.uk

Tel. 0118 378 5555

 /theuniversityofreading 
 @UniofReading

www.reading.ac.uk/money
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Ograniczenie odpowiedzialności:

Niniejsza broszura została wydana w czerwcu 2022 r. Opisano w niej kursy i usługi oferowane przez Uniwersytet 
od września. Uniwersytet dokłada wszelkich starań, aby informacje przedstawione w broszurze były dokładne 
i aktualne w momencie jej przesłania do druku. Może się jednak okazać, że Uniwersytet będzie musiał 
wprowadzić pewne zmiany w informacjach zawartych  broszurze już po jej opublikowaniu. 

Uniwersytet podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby świadczyć wszystkie usługi opisane w niniejszej 
broszurze, Nie gwarantuje jednak, że będą one faktycznie świadczone. Najnowsze informacje i dane liczbowe 
można znaleźć w witrynie internetowej Uniwersytetu.

Przydatne dane kontaktowe
Dział Telefon Adres e-mail/strona internetowa

Zespół ds. 
zakwaterowania,  
University of Reading

0118 378 4203 www.reading.ac.uk/life/
accommodation

Biuro ds. rekrutacji,  
University of Reading

0118 378 8372 ugadmissions@reading.ac.uk

Zespół ds. pomocy 
finansowej dla studentów, 
University of Reading

0118 378 5555 studentfunding@reading.ac.uk 
www.reading.ac.uk/money

Związek studentów 
– Reading University 
Students’ Union  
(RUSU)

0118 378 4100 www.rusu.co.uk

Biuro Informacji dla 
Studentów – Szkocja 
(Student Award  
Agency Scotland)

0300 555 0505 www.saas.gov.uk

Urząd ds. finansowania  
dla studentów – Anglia  
(Student Finance England)

0300 100 0607 www.gov.uk/student-finance

Urząd ds. finansowania 
dla studentów – Irlandia 
Północna (Student 
Finance Northern Ireland)

0300 100 0607 www.studentfinanceni.co.uk

Urząd ds. finansowania  
dla studentów – Walia  
(Student Finance Wales)

0300 200 4050 www.studentfinancewales.co.uk

Zespół ds. finansowych 
dla studentów spoza 
Wielkiej Brytanii

0141 243 3570 www.gov.uk/student-finance

UCAS 0371 468 0468 www.ucas.ac.uk

Ogólnokrajowy Związek 
Studentów (National 
Union of Students, NUS)

0845 5210 262 www.nus.org.uk
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