på universitet eftersom det på många sätt liknar final exams i IB. Min IButbildning har varit till stor nytta under mina år i Oxford, Storbritannien.
Utöver den självklara fördelen att man lämnar gymnasiet med mycket
goda kunskaper i engelska är man även van vid den studietakt som krävs
i de fortsatta studierna. CAS och TOK skapar ett tankesätt som vidgar vyerna utanför det akademiska. Att utvecklas som person, och ständigt söka
ytterligare nya utmaningar utanför skolan, är något som arbetsgivare sätter
stor vikt vid. IB sår ett sådant frö.

Adam Singer

“U ta n IB så ha de de t va
rit myck et svår ar e
at t ta mi g dit jag är ida
g“

“Eftersom IB tillåter en hög grad av specialisering fungerade
min utbildning som en språngbräda ut i mina fortsatta studier. Jag fann att
de kunskaper jag fått i Economics HL inte bara gav ett försprång i grundkurserna i nationalekonomi utan också att det analytiska tänkandet ledde
till en jämn och snabb utveckling.
Systemet med slutprov ger en rättvis bild av hur det är att genomföra universitetsutbildningar i många länder (framförallt England och USA). Jag
känner att det har varit betydligt lättare att förbereda mig inför slutproven

Här i Oxford är det väldigt många som har tagit IB-diplomet, och det är
mycket ansett. Det betyder att man direkt har någonting gemensamt med
sina studiekamrater, men även att lärarna har bra förståelse för var man
ligger utbildningsmässigt. Den här känslan av gemenskap från IB är inte
begränsad till Oxford. Jag har en jordansk vän som gick ut IB i Amman
och som pluggade på MIT i USA under några år. Hon hade haft samma
upplevelse där som när hon kom hit till England.
Både när jag sökte till Oxford efter IB och när jag sökt jobb under mitt
sista år här, har jag känt mig som hemma och känt samhörighet med
många personer jag mött. Det är svårt att sätta ord på en sådan känsla eller
att värdera den, men jag är säker på att utan IB så hade det varit mycket
svårare att ta mig dit jag är idag.”

ADAM SINGER, GRADUATE of 2006
Gör idag: Pluggar ekonomi vid Oxford University i England.
Det bästa med IB: Att programmet är internationellt erkänt och
respekterat är väldigt värdefullt.
Så har jag haft nytta av IB: CAS och ToK har varit väldigt nyttiga
för den personliga utvecklingen.

