Ghidul părintelui
privind uceniciile
În calitate de părinte, doriți ca copilul dvs. Să aibă cel mai bun început în cariera sa. Sunt
disponibile multe opțiuni pentru tineri după ce părăsesc școala, iar în acest ghid evidențiem
informațiile și beneficiile uceniciilor, care dețin un rol important într-o carieră de succes.
Ce este o ucenicie? Este un loc de muncă real, cu instruire, ceea ce înseamnă că poți obține
venituri și poți dobândi o calificare recunoscută pe plan național.
Care sunt beneficiile?

Salarii

Ce niveluri există?

Mai multe detalii privind salariile și criteriile
de admitere din ocupații cu ucenicii
specifice pot fi accesate căutând locurile
de muncă libere la secțiunea „Find an
apprenticeship” [Găsește o ucenicie].

Uceniciile sunt acum disponibile până la nivel de diplomă și mai departe. Peste 70 de
universități naționale oferă în prezent un interval de ucenicii cu diplomă, urmând să
mai fie confirmate și altele pe parcursul anului.
– Obținerea unui salariu și a unui concediu plătit;
– Oportunități excelente de progres, fie că doriți să studiați mai mult sau să treceți la
un alt nivel la locul de muncă;
– Potențial de câștig viitor crescut - ucenicii se bucură de creșteri salariale marcate la
finalizarea instruirii, iar cei care finalizează o ucenicie de nivel mai înalt ar putea beneficia
de venituri crescute cu o valoare estimată de 150.000 GBP pe parcursul vieții.*

Exista mai multe niveluri de ucenicie pentru care puteți candida în funcție de aptitudinile
și calificările actuale. Uceniciile au următoarele niveluri educaționale:

Numele

Nivelul

Nivelul educațional echivalent

Intermediar

2

5 Scoruri la GCSE cu notele A*– C sau 9 – 4

Avansat

3

2 Scoruri de nivel A

Mai crescut

4, 5, 6 și 7

Diplomă de bază și peste

Diplomă

6 şi 7

Diplomă de licență sau master

Toate uceniciile includ elemente de instruire la locul de muncă și în afara locului de
muncă, care duc la standarde sau calificări recunoscute în domeniu. Unele ucenicii vor
necesita o evaluare la sfârșitul programului, pentru a evalua capacitatea și competența
ucenicului la locul de muncă.

Cum candidați?

În orice moment există între 12.000 – 20.000 de locuri libere disponibile online într-o
varietate de cariere și domenii în Anglia. Vizitați GOV.UK/apply-apprenticeship. Puteți
căuta după un cuvânt cheie (funcție, tipul ocupației sau nivelul de ucenicie) și după locație.
După ce apare locul de muncă potrivit, fiul sau fiica dvs. se poate înregistra pur și
simplu pe site-ul web și poate urma instrucțiuni pas cu pas pentru a candida pentru rol.
Canalul nostru de YouTube conține indicii și sfaturi utile privind procesul de candidare
plus alte materiale video cu privire la ucenicii, vizitați YouTube și căutați apprenticeships/
NAS [ucenicii/Serviciul Național de Ucenicii].
Dacă nu sunt chiar pregătiți pentru o ucenicie sau loc de muncă, pot încerca un modul
de instruire la un angajator local, pentru a dobândi experiență de lucru de valoare
și oportunitatea de a-și îmbunătăți limba engleză și matematica, dacă este necesar.
Vizitați GOV.UK/find-traineeship pentru mai multe informații sau pentru a candida
la oportunități de ucenicie.
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*Studiile universitare - reprezintă acestea cea mai bună cale pentru angajare?
AAT și CEBR Feb. 2013

Salariul minim pentru ucenici este de
3.70 GBP pe oră, dar mulți angajator
plătesc mai mult de atât. Acest lucru
depinde de sector, regiune și nivelul
uceniciei De ex. Unele ucenicii de nivel
mai crescut duc la câștiguri de până
la 500 GBP pe săptămână.

Cerințe de admitere

Uceniciile sunt disponibile pentru orice
persoană cu vârsta peste 16 ani care
trăiește în Anglia. Există diferite cerințe
de admitere, în funcție de sector și locul
de muncă.
Recent a intrat în vigoare o legislație
care modifică cerințele minime de limba
engleză și matematică necesare pentru a
finaliza o ucenicie pentru persoanele cu o
dificultate de învățare sau cu dizabilități.
Modificările vor reduce cerințele de limba
engleză și matematică pentru aceste
ucenicii la o calificare de bază de nivel 3.
Un angajator de încredere pentru
persoanele cu dizabilități va oferi în general
un interviu oricărui candidat care declară
că are o dizabilitate și îndeplinește criteriile
minime definite de angajator. Pentru
detalii suplimentare, căutați Disability
Confident [Angajatori de încredere pentru
persoane cu dizabilități] pe GOV.UK.

Vârsta de părăsire a școlii

Guvernul a prevăzut că toți tinerii trebuie
să beneficieze de o formă de educație
sau instruire până ce au cel puțin vârsta
de 18 ani. Aceasta nu înseamnă neapărat
să rămână la școală; tinerii au opțiunea
de a alege cum să își continue educația
sau instruirea după vârsta de 16 ani, ceea
ce poate avea loc prin intermediul unei
ucenicii sau al unui modul de instruire.

Căutați apprenticeships
[ucenicii] pe GOV.UK

