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PLÁN DNEŠNÍ
PŘEDNÁŠKY

 

 WHY

WHAT

HOW



PROČ STUDOVAT 
V ZAHRANIČÍ?

Protože chci
studovat obor, který

v Česku není 
k dispozici

Protože se chci
naučit nový jazyk

Protože chci studovat 
v mezinárodním kolektivu

Protože chci zažít
jiný přístup ke

vzdělávání

Protože se chci
osamostatnit

Protože chci
žít jinak

Protože chci
cestovat a poznat

novou kulturu

Protože potřebuji
novou výzvu





Dva roky na střední škole ve Walesu, kde jsem
dokončila mezinárodní maturitu IB.  

Co tomu předcházelo a jaké bylo příjímací řízení?

UWC ATLANTIC



Výběr předmětů

Srovnání výuky s přístupem v ČR

Co mi tato zkušenost dala

Co mi tato zkušenost naopak vzala

Studium v době pandemie

Deadline pro odeslání přihlášky: 16. ledna 2022

ZE ŽIVOTA NA HRADĚ



Obecné informace: Wargaming s.r.o. QA sektor

Motivace: poznat prostředí a získat praxi

Výhody: 

Získání informací z praxe mimo školní lavice

Vybočení ze stereotypu

Poznání oboru do hloubky

Získání přínosných kontaktů

Nevýhody: 

Zdlouhavé vyřizování

Zameškání učiva

Tipy pro získání stáže

Mít zájem o obor a umět se prezentovat

Sbírat kontakty zajímavých osob

Účastnit se akcí, které jsou s oborem spojené

PRAXE VE 2. ROČNÍKU SŠ



Breda, the Netherlands

Studium v Holandsku

Cenově dostupné školné, náročné najít ubytování

Breda University of Applied Sciences

Čtyřleté bakalářské studium; poslední rok je praxe

Plné zaměření na Game Development

Moderní styl výuky

Lektoři jsou profesionálové z oboru

Hlavním cílem je komunikace, týmová práce a zpětná

vazba

Velký důraz na rozvoj soft skills a time-management

"Chtěl jsem se učit jinak a zažít více než jen teorii. Hledal jsem

proto co dál..."

UNIVERZITA: Breda University of
Applied Sciences





Volba mezi univerzitami po celé Evropě

Velká Británie, Nizozemsko, Rakousko

SFU in Vienna:

Studium psychologie v anglickém jazyce

Možnost akreditace v ČR

Zaměření na praktické dovednosti

Menší univerzita; osobní přístup

Denní studium, delší blok přednášky namísto

klasického rozdělení hodin

Neuroscience, History, Culture Theory, Philosophy

of Social Research, Reading and Writing

Seminars, General Psychology etc.

Výuka od špiček v oboru

Možnost naučit se nový jazyk

Otázka financování

UNIVERZITA: 
Sigmund Freud Universität

Vienna, Austria



Studium v ČR a
zahraničí na

semestr zároveň?

Výhoda: ekonomicky nenáročné v porovnání s kompletním studiem mimo ČR; transfer kreditů; poznání nového

prostředí a stylu výuky; zlepšení anglického jazyka

Pro někoho možná zní dobrodružství spojené s několikaletým studiem jako příliš velký oříšek... To ovšem není jediná

cesta! Je možné využít semestrálních/ročních výměnných programů a zažít denní chleba zahraničního studenta na

vlastní kůži.

ERASMUS & VÝMĚNNÉ POBYTY



WHY

WHAT

HOW

To už je na Vás!

 Existují obory, o kterých jste možná zatím ani

neslyšeli - je více než správné nechat oči

otevřené a hledat informace z různých zdrojů

Jazyky, přírodní a společenské vědy,

politologie, historie, vzdělávání, právo, 

 informatika, sport, akrobacie, umění - cokoliv!

Liberal Arts Colleges

Americký model univerzitního vzdělávání;

zaměření na flexibilitu a osobní přístup a

preference

Poznámka: nechodit na univerzitu jen protože se

to zdá 'cool' a vy cítíte, že to není něco pro vás

CO STUDOVAT V ZAHRANIČÍ



WHY

WHAT

HOW

Předem je potřeba:

 Mít motivaci

 Být aktivní - není definováno, co je považováno za

nutnost -> cokoliv vás zajímá!

 Sepsat plán(y)

finanční rozvaha, pro & proti, step-by-step,

ideální scénář a budoucnost

 Pracovat na jazykových schopnostech

 Udělat si profesionálně vypadající CV, portfolio a

přemýšlet o svých silných a slabých stránkách

 Diskutovat s rodiči a kamarády

 Nenechávat termíny na poslední chvíli
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JAK STUDOVAT V ZAHRANIČÍ



KDE HLEDAT
INFORMACE?

Používat různorodé
zdroje a ptát se

Číst - knihy, blogy,
studie

Zajímat se o obor mimo
školní osnovy

Oficiální webové stránky
univerzit

Webinars

Seznámit se s aktuálními
studenty na dané

univerzitě

Open days



JAK POZNAT UNIVERZITU
PRO VÁS?

 

 
Má smysl se dívat na ranking?



Studium v zahraničí není levná záležitost, ale

investice do nás samotných

Školné: zdarma - miliony ročně

Ubytování: 8 000 - 20 000 CZK

Jídlo: 5 000 - 10 000 CZK

Náklady na cestování: podle lokality

Další náklady (volný čas, učebnice,

administrativa): 1 000 - 5 000 CZK

Stipendijní programy:

Nadace the Kellner Family Foundation

Bakala Foundation

Programy od univerzit

Soukromí dárci

Veřejná sbírka

FINANCOVÁNÍ STUDIA V ZAHRANIČÍ



Opravdu není na co čekat!
Co byste chtěli zažít?

Stáž

Mimoškolní aktivity

Výměnné pobyty

Dobrovolnictví

Přednášky

MOTIVACE: Kde začít?
Brigády

Olympiády

Skupinové projekty

Soutěže

Prezentiáda

MUN

DofE

Jazyky

Online kurzy

CTM Academy



PROSTOR PRO
VAŠE DOTAZY

 

 

Protože žádný dotaz není moc
malý, aby si nezasloužil

odpověď...
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