
14 skolor världen över. 
70+ nationaliteter på varje. 

Sök stipendium nu! 

www.uwc.se  facebook.com/UWC.Sverige  @UWCSverige

Vem kan söka? 
Stipendiater till UWC-skolorna väljs ut på basis av sina personliga meriter och sitt engagemang 
för skolornas ideal, oavsett religion, politisk hemvist eller social och ekonomisk bakgrund.

I Sverige får den sökande inte fylla mer än 18 år det år man söker. Den sökande 
ska gå på ett gymnasieprogram som ger högskole- eller universitetsbehörighet. 
Alla som söker skall ha för avsikt att fortsätta studera vid universitet eller högskola. 

Vad kostar det?
Stipendiet täcker undervisning, kost och logi, men inte fickpengar eller resor till och från 
skolan.  Svenska Kommittén för UWC ansöker varje år hos stiftelser, fonder och företag 
om stipendiemedel. Exempel på några sponsorer är Kjell och Märta Beijers stiftelse, Anna
Whitlocks minnesfond, Axel & Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, HKH Kronprins 
Carl Gustafs fond, Sven & Dagmar Saléns stiftelse, Marcus & Amalia Wallenbergs min-
nesfond och Olof Palmes minnesfond. Skolverket bidrar med ett stipendium per år.

Många kommuner beviljar också interkommunalt bidrag. Målet är att stipendiemedlen ska 
räcka till så många som möjligt. Normalt söker 50–150 ungdomar UWC-stipendium per år
och de senaste åren har Svenska Kommittén årligen finansierat 10-12 svenska stipendiater. 
Av dessa får ca 8 åka till skolan i Norge. Övriga stipendiater fördelas som regel en per skola.

När och hur söker man?
Ansökningstiden för UWC-stipendier går ut årligen i slutet av december under åk 1 eller 2 
på gymnasiet. Det exakta datumet finns på vår hemsida - www.uwc.se. Där  hittar du ock-
så ansökningshandlingarna och anvisningar. När ansökningstiden har gått ut kommer du 
att kallas till en första intervju, normalt i Malmö, Göteborg eller Stockholm. De första in-
tervjuerna sker i grupp och samordnas på regional nivå, i regel under februari/mars. Ca 30 
personer går vidare till en slutlig individuell intervju med Svenska Kommittén i Stockholm.

Om du har frågor, besök vår hemsida 
eller kontakta oss:

www.uwc.se 
info@uwc.se

facebook.com/UWC.Sverige
@UWCSverige



Var finns skolorna?
Just nu finns det fjorton UWC-skolor i 
fem olika världsdelar. Den äldsta av sko-
lorna är Atlantic College i Wales, de 
yngsta är UWC i Armenien & Tyskland 
som öppnar 2015.  Från Sverige skick-
as vanligtvis 10-12 stipendiater per år.

Varje UWC-skola har sin speciella
karaktär, som formas av den omgi-
vande kulturen och det geografiska
läget. Även utbudet av ämnen, fritidssys-
selsättningar och serviceverksamheter 
varierar från skola till skola. Eleverna
och ofta även skolans personal bor 
på campus, vilket betyder att livet 
på campus blir väldigt intensivt. 

IB-examen
Atlantic College utarbetade och tog, som 
första gymnasium, IB-examen (Interna-
tional Baccalaureate) i bruk på 1970-talet.

Idag är IB världens mest utbredda studentexa-
men. Internationellt är den mycket väl erkänd 
och den används på skolor runt hela världen, 
däribland många svenska gymnasieskolor.

På schemat står betydligt färre ämnen än 
du som svensk gymnasist är van vid. Å an-
dra sidan är ämnena mer omfattande och 
ger möjlighet till större fördjupning. All un-
dervisning, förutomspråk, sker på engelska.

Läs mer om IB på hemsidan: www.ibo.org

United World Colleges är en familj av 14 
skolor, spridda över fem världsdelar, som 
arbetar för att skapa internationell förståelse 
genom att sammanföra ungdomar från 
hela världen ochlåta dem leva och stud-
era tillsammans under två intensiva år. 

Vid UWC läser du till en International 
Baccalaureate (IB), som ger behörighet 
till såväl svenska som utländska univer-
sitet. All undervisning, förutom språk, 
sker på engelska. Inte bara eleverna utan 
även lärarna är av olika nationaliteter. 
Skolorna är internat och varje elev delar 
rum med 2–4 personer från andra länder.

Plats på skolorna ges i form av stipendier. 
Stipendium delas ut på basis av personliga 
meriter utan hänsyn till religion, politisk 
hemvist eller social och ekonomisk bakgr-
und. I Sverige väljs stipendiaterna ut av Sven-
ska Kommittén för United World Colleges.

Vid sidan av de akademiska målsättnin-
garna löper UWC-organisationens prin-
cip: genom samhällsinsatser och ett ak-
tivt liv där man delar vardagen, utvecklas 
och växer ungdomar till ansvarstagande 
världsmedborgare, engagerade för fred, 
rättvisa, miljö och internationell förståelse. 

Fritiden på UWC-skolorna är därför fylld av 
aktiviteter och utbudet är ofta stort. Det finns
aktiviteter inom allt från sport, musik och 
konst till aktiviteter som knyter an till sko-
lornas ideal som t ex diskussionsgrupper, 
Amnesty International eller Röda Korset.
Man skiljer mellan aktiviteter och sam-
hällsinsatser, s k ”services” eller ”challenges” 
som det kallas på vissa skolor. Serviceverk-
samheten bygger på idén att eleverna skall 
göra en insats för samhället och sina med-
människor. Uppgifterna spänner från handi-
kapp- och äldrevård till arbete på barnhem, 
ungdomsvårdsskolor och flyktingläger.


