Ranking optimisation statement

Although there are some popular trends, it is unpredictable how many candidates apply for a given university
in a given year. If there is an overabundance of applicants for a very popular university, lots of students can
end up on the reserve list for the same university with no chance to get anywhere as they stick to their
original first choices.
Therefore, in order to maximise your chances, we strongly recommend that
(1) you apply for 3 universities and
(2) you give us your preferences below as to how we should act when the reserve list for your chosen
university is too long and you would be better off going by your second or third choice.
If you do not submit this statement with your application package, we take you would like to stick to your first
choice.

Please choose either A, B or C by circling or underlining it.
If you choose A, please choose the rank number on the reserve list, too.

Amennyiben betelt az általam 1. helyen megjelölt egyetemre kiutazó hallgatók kvótája (pl. Leeds=1 fő!),

A:
és én vagyok az 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. * helyen a várólistán, továbbra is erre az egyetemre legyek
jelölve a várólistán. Ezzel vállalom annak a kockázatát, hogy ha nincs visszalépés erről az egyetemről, akkor
nem jutok ki sem ide, sem máshova.
*please choose a place 1-6 by crossing, circling or underlining the rank number.

B:
inkább szeretném, hogy a 2. helyen megjelölt egyetemnél vegyenek figyelembe, ha ezzel a biztosabban
kiutazók közé kerülök és így biztosabban nem leszek várólistás.

C:
inkább szeretném, hogy a 3. helyen megjelölt egyetemnél vegyenek figyelembe, ha ezzel biztosabban
kiutazhatok, mint az 1. és 2. helyen jelölt egyetemek esetében és így biztosabban nem leszek várólistás.

Please sign your statement and add your name in block letters:

Signature:

___________________________________________

Name:

___________________________________________

