För vem?

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. Betygspoängen från årskurs 9 bör ligga över 250 poäng. Alla som söker skall ha för
avsikt att fortsätta studera vid universitet eller högskola.
Nytt för 2005 är att vi även godtar ansökningar från elever
som går andra året på gymnasiet.

Vad kostar det?

Stipendiet täcker undervisning, kost och logi, men inte fickpengar eller resor till och från skolan. De uttagna stipendiaternas målsmän ombeds att bidra med vad det enligt Konsumentverket kostar att ha en 17-åring boende hemma. UWC-skolorna
är erkända av Centrala Studiestödsnämnden, dvs eleverna är
berättigade till studiebidrag och det finns även möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag.
Svenska Kommittén för UWC ansöker varje år hos stiftelser,
fonder och företag om stipendiemedel. Exempel på några sponsorer de senaste åren 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 minnesfond 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 100–150 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?

Ansökningstiden för UWC-stipendier går ut årligen i mitten av
januari under åk 1 eller 2 på gymnasiet. Det exakta datumet
anslås på vår hemsida www.uwc.se. Ansökan består av ett antal delar. Ansökningshandlingarna och anvisningar hittar du på
vår hemsida www.uwc.se. Ansökan skickas till ansokan@uwc.
se. När ansökningstiden har gått ut kommer du att kallas till en
första intervju, normalt i Malmö, Göteborg eller Stockholm.
Din ansökan ska bestå av följande delar:
Förutom att fylla i ansökningshandlingarna som finns på vår
hemsida behöver du skaffa konfidentiella omdömen från lärare
som känner dig väl samt kopior av dina betyg från vårterminen
i åk. 9, och ta med dessa till det första intervjutillfället.
Närmare instruktioner för ansökningen och urvalsprocessen
finns på vår hemsida. De första intervjuerna 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, epost: info@uwc.se
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Vad?

United World Colleges är en familj av 12 skolor, spridda över
fem världsdelar, som arbetar för att skapa internationell förståelse genom att sammanföra ungdomar från hela världen och
låta dem leva och studera tillsammans under två intensiva år.
Vid UWC läser du till en International Baccalaureate (IB), som
ger behörighet till såväl svenska som utländska universitet. 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 bakgrund. I Sverige väljs stipendiaterna ut av Svenska Kommittén för United World Colleges.
Vid sidan av de akademiska målsättningarna löper UWC-organisationens princip: genom samhällsinsatser och ett aktivt 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 skolornas ideal som t ex diskussionsgrupper,
Amnesty International eller Röda Korset.
Man skiljer mellan aktiviteter och samhällsinsatser, s k ”services” eller ”challenges” som det kallas på vissa skolor. Serviceverksamheten bygger på idén att eleverna skall göra en insats
för samhället och sina medmänniskor. En del av skolorna har
även räddningstjänst, som t ex sjöräddning, eller vildmarksinsatser. Skolorna har också services som är inriktade på socialt
arbete. Uppgifterna spänner från handikapp- och äldrevård till
arbete på barnhem, ungdomsvårdsskolor och flyktingläger.

Var?

Just nu finns det tolv UWC-skolor i fem olika världsdelar. Den
äldsta av skolorna är Atlantic College i Wales, det senaste tillskottet är UWC i Mostar, Bosnien, som började sin verksamhet
2007. Från Sverige skickas vanligtvis 10-12 stipendiater per år
som har slutfört första eller andra året på ett svenskt gymnasieprogram. Stipendiaterna skickas till UWC-skolor i följande
länder/regioner: Wales, Canada, USA, Italien, Hong Kong, Indien, Swaziland och Norge. Varje UWC-skola har sin speciella
karaktär, som formas av den omgivande kulturen och det geografiska läget. Även utbudet av ämnen, fritidssysselsättningar
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.

Mission statement

”UWC makes education a force to unite people, nations and
cultures for peace and a sustainable future.”
”How can there be peace without people understanding
each other, and how can this be if they don’t know each
other?” Lester B. Pearson

Red Cross Nordic
Red Cross Nordic grundades mitt i bergen på en fjordstrand
i västra Norge år 1995. Skolan präglas av ett unikt samarbete
med Röda Korset och en stor miljömedvetenhet. Eleverna på
skolan får möjlighet att uppleva nordisk natur och njuta av ljusa
kvällar under försommaren. Elever som aldrig tidigare har sett
snö får även chans att åka skidor för första gången.
Pearson College
Mistluren och sjölejonens ljud är ett spännande inslag för den som
sysslar med att paddla kajak på Pearson College. Skolan grundades 1974 och ligger på Canadas västkust. Det egna observatoriet
är skolans specialitet för dem som är intresserade av stjärnor.
Atlantic College
Det medeltida slottet St. Dontats fungerar som huvudbyggnad
för Atlantic College (AC) vid Bristolkanalen i södra Wales
(mellan Cardiff och Swansea). Skolan grundades 1962 och har
långa traditioner inom sjöräddning. AC är även en pionjär inom
IB-examen.
American West UWC
American West UWC soliga campus ligger invid Klippiga Bergen i New Mexico, USA. I regionen finns en unik blandning av

amerikansk och latinamerikansk kultur; spanska är ett starkt
andra språk.
Adriatic College
Adriatic College i norra Italien har sedan år 1982 varit en del
av livet i fiskarbyn Duino. Italiens kulturstäder, närheten till
Balkan och bergen med grottorna utgör grunden för livet vid
Adriatic College.
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Lester B Pearson
UWC of the Pacific

Li Po Chun
Li Po Chun grundades 1992 i Hong Kong och där får man möjlighet att uppleva österländsk kultur. På skolan finns möjlighet
att studera kinesiska och områdets historia.

UWC Costa Rica
UWC Costa Rica grundades 2006 och drivs i samarbete med
SOS Barnbyar.
UWC in Mostar
UWC in Mostar, Bosnien, grundades 2006.
Övriga UWC-skolor
De övriga UWC-skolorna finns i Singapore, Venezuela och
Costa Rica, men det är för närvarande inte aktuellt att skicka
svenska stipendiater dit.
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Mahindra
UWC of India

Mahindra College
Mahindra College, som grundades hösten 1997, finns i Indien
vid Mula-flodens krök nära staden Pune. Indien är en del av
skolans vardag: exempelvis bor eleverna i traditionella ”wada”byggnader och en stor del av serviceverksamheten innebär interaktion med de omkringliggande byarna.
Waterford Kamhlaba
Waterford Kamhlaba i Swaziland grundades 1963 och blev en
del av UWC 1981. Skolan var den första i regionen som var öppen för både svarta och vita elever. Två år på skolan ger möjlighet till ett unikt perspektiv på hur olika förhållandena är mellan
den rika och den fattiga världen.
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IB-examen

Atlantic College utarbetade och tog, som första gymnasium,
IB-examen (International Baccalaureate) i bruk på 1970-talet.
Idag är IB världens mest utbredda studentexamen. Internationellt är den mycket väl erkänd och den används på skolor runt
hela världen, däribland flera svenska gymnasieskolor.
På schemat står betydligt färre ämnen än du som svensk
gymnasist är van vid. Å andra sidan är ämnena mer omfattande
och ger möjlighet till större fördjupning. All undervisning, förutom språk, sker på engelska.
Du läser sex ämnen - tre på en högre och tre på en lägre
nivå. Lägre nivå motsvarar ungefär ett ”genomsnittligt” ämne i
svenskt gymnasium. Ämnena väljs ur följande grupper:

Grupp 1: Språk A. Vanligen studentens modersmål, undervisningen koncentreras på litteraturanalys och litteraturhistoria.
Grupp 2: Språk B. Ett modernt främmande språk, t ex engelska, franska, tyska, italienska, spanska, japanska eller ryska.
Grupp 3: Samhällsvetenskapliga ämnen. Beroende på skolan
kan man bland annat välja historia, ekonomi, geografi, statskunskap, fredsfrågor eller religionskunskap.
Grupp 4: Naturvetenskapliga ämnen. Typiska val är fysik,
kemi, biologi eller ekosystem/miljö.
Grupp 5: Matematik.
Grupp 6: Ett valfritt ämne ur grupperna 2-4 eller ett annat ämne
som till exempel konst, musik, teater eller avancerad matematik.
Läs mer om IB på hemsidan: www.ibo.org

