Elvira heter jag och jag gick IB-programmet mellan år 2009 och 2012 på
Torsbergsgymnasiet. Under IB-tiden så läste jag Math SL Studies, English HL A2,
Film HL, Biology SL, History SL och Swedish HL.
Nu studerar jag en Master of Arts i Politik och Internationella Relationer vid University
of Aberdeen i Skottland. Storbritannien valde jag eftersom jag ville fortsätta på
samma internationella spår jag redan slagit in på och dessutom så betalar Skottlands
version av CSN, SAAS, studieavgiften för EU-studenter. Så precis som i Sverige
betalar jag bara för boende etc.
Nu har jag varit i Aberdeen i två år och det är så roligt. Studierna trappas hela tiden
upp och det är en evig utmaning, men universitetet är verkligen något extra och att
klara de utmaningar man ställs inför är alltid lika tillfredsställande. Dessutom är
erfarenheten man får av att bo i ett annat land guld värd, den går inte att skaffa på
något annat sätt. Man träffar så mycket folk (mitt universitet har 18000 studenter på
ett ungefär) och får så många vänner från olika platser i världen, precis som på IB.
Efter min utbildning vill jag jobba med mänskliga rättigheter, och jag har tidigare i år
blivit erbjuden en praktikplats i Nottingham på en byrå som jobbar med just detta.
Man klarar så mycket mer än man tror och man blir bara bättre och bättre på det man
gör. Nu ska jag snart börja med min dissertation – mitt examensarbete på 12000 ord.
IB är en perfekt grund inför vidare studier, ni kanske hört det förr men det ÄR så. Man
lär sig att studera som en universitetsstudent från start, vilket är jättebra när man
faktiskt ska börja universitetet. Det är inte ämnena man läser på IB som ger en IBelev ett försprång, det är sättet man läser på.
Om det är någon där ute som vill ha info om universitet i Storbritannien eller allmän
klokhet från en fellow IB:are så är det bara att höra av sig.
elsaelvirae@gmail.com.

