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Továbbtanulás az Oxfordi Egyetemen 
 

Az Oxfordi Egyetem Nagy-Britannia és Európa egyik legnagyobb 
hagyományokkal rendelkező intézménye, magyar diákok számára 
azonban úgy tűnik Cambridge-nel kisebb vonzerővel bír. Ennek egyik 
oka az lehet, hogy hagyományosan Oxfordot inkább a humán szakokban 
szokás erősnek tartani, míg Cambridge-nek a természettudományokban 
van jó híre, de ez leegyszerűsítés: a természettudományok oktatása 

Oxfordban is erős, és mindenképpen érdemes a továbbtanulásnál figyelembe venni, ha valaki 
angolszász egyetemekben gondolkodik. Konkrét okok, amiért érdemes Oxfordba jönni:  
 
- Lényegesen idősebb intézményről van szó. Cambridge-ben az egyetemi oktatás legalább 50 
évvel később kezdődött, de talán 100-zal is.  
 
- A városnak „nagyvárosibb” a hangulata, és Londonba is könnyebb bejutni. 
 
- Bizonyos tárgyakban más az oktatás struktúrája, ez lesz akinek jobban „fekszik”. (Lásd 
bővebben lent.) 
 
- Oxfordban tanít es kutat a természet- és társadalomtudományok több, a nemzetközi 
médiából jól ismert alakja: Timothy Garton Ash, Andrew Wiles, Richard Dawkins, Marcus du 
Sautoy es mások. 
 
Hasonlóságok Oxford es Cambridge között: 
 
- Az Oxfordi Egyetem is a kollégium (college) rendszeren alapszik: minden diák egy College 
tagja, ott étkezik, alszik, éli közösségi élete jelentős részét. Az oktatás  „kiscsoportos” része 
un. tutorialokon zajlik, amely általában szintén a College-ban történik, amelyen egy tutor és 
egy-négy diák vesz részt. (Az elnevezések „természetesen” mások: Cambridge-ben 
supervisorok tanítanak supervision-on ...)  
 
- A felvételik rendszere alapvetően hasonló: konkrét tárgyra, és konkrét kollégiumba kell 
jelentkezni, illetve lehet un. „nyilt” jelentkezést leadni, amely esetben egy olyan kollégium 
kezeli a jelentkezést, amely az adott tárgyból kevesebb jelentkezést kapott. Ha az első 
kollégiumban nem sikeres az ember, más kollégium is megnézi a jelentkezést. Mindkét 
helyen a felvételi utolsó állomása egy Interview azaz szóbeli interjú. 
 
- Költségek terén nincs sok különbség a két egyetem között. Az alaptandíj azonos, a 
kollégiumi (szállás- és étkezés-költségek) is összehasonlíthatók, és a támogatások rendszere is 
hasonló azon EU diákok számára, akik családja (angol szemmel nézve) alacsony kereseti 
szinten áll. Lásd részletesen itt:  http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/ugcurrent/oob/ 
 
- A jelentkezési határidő is azonos: október 15. Fontos tudni, hogy az Oxford/Cambridge 
döntést erre az időpontra meg kell hozni, mert egy diák egy adott évben csak az egyikbe adhat 
le jelentkezést. 
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Különbségek: 

 
- Különbségek vannak a tárgystruktúrában. A legfontosabb talán az, hogy amíg Cambridge-
ben természettudományokat egy tárgyon belül oktatnak, Natural sciences néven, ahol 
másodéven kezdődik a szakosodás, Oxfordban már jelentkezéskor el kell dönteni, hogy 
Physics, Chemistry, Biochemistry, Biology, Biomedical Sciences vagy Earch Sciences tárgyra 
jelentkezik-e az ember. Ez egy fontos szempont lehet: aki pontosan tudja, hogy biológus akar 
lenni, annak Oxford talán jobban passzol, míg aki nem akarja elkötelezni magát, annak 
Cambridge flexibilitása jól jöhet. Egy fontos és érdekes párosítás, mely Oxfordban létezik 
csak: Mathematics and Philosophy; itt az első két évben párhuzamosan fele-fele arányban 
elméleti matematika és matematika- és általános filozófia van terítéken, míg harmad- es 
negyedévben tetszőleges arányban keverhető a kettő. Vannak „Physics and Philosophy” és 
„Computer Science and Philosophy” nevű opciók is. A természettudományoktól távolodva, a 
politika- es közgazdaságtan is kicsit más formában kerül elő a két egyetemen. 
 
- Egy fontos különbség a felvételi rendszerben, hogy míg Cambridge sok tárgyból utólagos 
vizsgára (pl STEP) küldi az embert, Oxford saját írásbeli felvételit kér a legtöbb tárgyból. 
Ezeket előre, az iskolákban kell megírni, általában november elején, és csak azokat hívjak be 
interjúra, akiknek ez a vizsgája jól sikerült. Emiatt a tavasz jobban tervezhető: akinek oxfordi 
offer-ja van, „csak” a magyar érettségit kell jól megírni, nem kell meg egy nemzetközi 
vizsgára készülni. 
 
Néhány link: 
 
Információk érdeklődő külföldi diákoknak: 

http://www.ox.ac.uk/admissions/international_students/index.html 
University of Oxford Mathematical Institute:  

http://www.maths.ox.ac.uk/ 
Információk leendő egyetemistáknak:  

http://www.maths.ox.ac.uk/prospective-students/undergraduate 
Egy most végzett magyar diák beszámolója: 

http://matek.fazekas.hu/portal/erettsegi/tovabb/oxford_szucsgergely.pdf 
 
További kérdésekre szívesen válaszol e sorok írója, Fazekasos es Cambridge-i öregdiák, 
jelenleg oxfordi oktató,  

Szendrői Balázs 
szendroi@maths.ox.ac.uk 

 


