
Mācību maksas atlaides līdz pat 95%, 

skolēniem, kuri piesakās viena gada IGCSE 

programmai Oksfordā 

Ja vēlies mācīties Abakus koledžā, kas atrodas Oksfordā un nodrošina 
lielisku akadēmisko vidi – līdz 19. jūnijam Tev ir iespēja pieteikties īpašajām 
Abakus koledžas stipendijām vai finansiālajam atbalstam. Vairāk par Abakus 
koledžu iespējams lasīt mūsu mājaslapā, spiežot ŠEIT. 

 
 

Intensīvais, viena gada kurss IGCSE 

Skolēni, kuri uzsāks mācības šajā kursā, gada laikā apgūs 5 priekšmetus: 

- Angļu valodu 

- Matemātiku 

- Zinātnes (ķīmija, bioloģija, fizika) 

- Biznesa pamatus 

- Informāciju & komunikāciju tehnoloģijas 

Pieejamās stipendijas un atlaides: 

Nosaukums Vērtība Kam paredzētas? 

Direktora 
stipendija 

95% no mācību 
maksas gadā 

Tiek piešķirta skolēnam, kurš, pēc direktora 
domām, ir visvairāk pelnījis iespēju 
mācīties Abakus koledžā. 

2 x Abakus 
koledžas 
stipendijas 

70% un 40% 
atlaide mācībām 

Tiek piešķirta skolēnam, kuram ir augsti 
akadēmiskie sasniegumi vai lieliski 
sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs. 

2 x Finansiālais 
atbalsts 

70% un 40% 
atlaide mācībām 

Tiek piešķirtas tiem skolēniem, kuriem 
citādi nebūtu iespējams iestāties privātajā 
vidusskolā, jo to neatļautu atzīmes vai 
ģimenes finansiālais stāvoklis. 

http://izglitiba-arzemes.lv/?p=Privatskolas&sys=read&id=38
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mGVyqC0XFhkVWMAvmYAiWibVniaOCb7yP2AuagWVFjT9mRKc1VkqwB7p5YwgPIT-e2lmwGqpXgVDBx1J0KLozu-koEQxiwvSxU5V1RIMunSe2SG-azb_X8NbiRNrMvDZZ9aKHjg1Hz_yAegswO9Hqg0TBnxJnOkvJYu3gXrISboovOddoO-5GQDg3iSv4ZrtAQP5LNT1CA8=&c=U2udmpk_fXWvBSKgS5A2X8ootCJNdQyPDuXX6M6LxLG1ROr3JsfG0A==&ch=O2Ve3luxBBxymKr6T69WvgOO_ArGS393War26QaAgxEowj2PawI1tg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mGVyqC0XFhkVWMAvmYAiWibVniaOCb7yP2AuagWVFjT9mRKc1VkqwB7p5YwgPIT-e2lmwGqpXgVDBx1J0KLozu-koEQxiwvSxU5V1RIMunSe2SG-azb_X8NbiRNrMvDZZ9aKHjg1Hz_yAegswO9Hqg0TBnxJnOkvJYu3gXrISboovOddoO-5GQDg3iSv4ZrtAQP5LNT1CA8=&c=U2udmpk_fXWvBSKgS5A2X8ootCJNdQyPDuXX6M6LxLG1ROr3JsfG0A==&ch=O2Ve3luxBBxymKr6T69WvgOO_ArGS393War26QaAgxEowj2PawI1tg==


Iesniedzot pieteikumu, skolēniem jānorāda vai viņi piesakās stipendijām vai 

finansiālajam atbalstam (vai abiem). 

Stipendijas tiek piešķirtas, balstoties uz akadēmiskajiem sasniegumiem 

(vidējā atzīme vismaz 8,5) vai atzīmējamiem personīgajiem sasniegumiem 

(mākslā, mūzikā, sportā utt.). Skolēniem, kuri piesakās stipendijām, ir 

jāuzrāda arī sekmju izraksts no skolas, kā arī personīgo sasniegumu 

apliecinošs dokuments. 

 

Finansiālais atbalsts tiek piešķirts, balstoties uz konkrētajiem skolēna 

apstākļiem. Uz šo atbalstu var pretendēt tie skolēni, kuri, pēc koledžas 

domām, iegūtu visvairāk no koledžas kolektīva, akadēmiskās vides un 

mazajām mācību grupām, bet kuriem nav finansiālu iespēju segt mācību 

izmaksas privātā koledžā. Lai pieteiktos finansiālajam atbalstam, skolēnam ir 

jāuzrāda sekmju izraksts no skolas, kā arī vēstule no vecākiem/aģenta/klases 

audzinātāja, norādot kādēļ tieši šim skolēnam būtu noderīgi mācīties privātā 

mācību iestādē, norādot šī brīža lielākos izaicinājumus – kā mācībās, tā 

finansiālajā sfērā. 

Mācības sākas: septembris, 2015 

 

Prasības, lai iestātos: 

- Minimālais vecums: 14 gadi 

- Pabeigta vismaz 10. klase 

- IELTS valodu testa rezultāti vismaz 5.0 (vai līdzvērtīgs, ja kārtoti citi valodu 

testi) 
 

Mācību maksa par gadu (pirms stipendiju vai finansiālā atbalsta 

piešķiršanas): £ 15 500 

 

Pieteikties stipendijām un finansiālajam 
atbalstam, iespējams, līdz  

19. jūnijam. 
 

Papildus informāciju par pieteikumu, varat uzzināt, rakstot uz info@izglitiba-
arzemes.lv 

mailto:info@izglitiba-arzemes.lv
mailto:info@izglitiba-arzemes.lv

