ROZHOVOR

STUDOVAT V BRITÁNII
MŮŽE ÚPLNĚ KAŽDÝ!
Napadlo tě někdy jet studovat
do Velké Británie, ale nemáš
samé jedničky a ani si nemůžeš
dovolit drahé školné? Zdá se ti,
že takovéto studium je pro tebe
naprosto nedosažitelné? Tak
se nech vyvést z omylu a přečti
si zajímavé rozhovory, jak to
s těmi univerzitami v zemi s nejkvalitnějším školstvím na světě
vlastně funguje. Studovat v Británii může úplně každý, stačí
jen chtít!

Tady nemáte
možnost si zvolit
žádnou Basic English.“
Lukáš Hošala, 21letý student, se rozhodl
zvednout kotvy a odletět do země
věčného deště, čaje o páté a kvalitního
školství. Na své univerzitě to dotáhl
až na post Vice President of Derby
Worldwide Society! Už druhým rokem
tak vyvrací mýtus, že studium v Anglii je
obyčejným lidem nedostupné.

Kde se zrodil nápad odjet
studovat do VB?
Anglie mě už na střední lákala. Bohužel
při podávání přihlášek mi moje učitelka
nevyplnila předpokládané známky z maturity, takže mi moji přihlášku nevzali. Tak
jsem po maturitě odjel do Anglie pracovat
s tím, že si zlepším jazyk a vydělám nějaké
peníze a za rok to zkusím znovu. Rok jsem
tvrdě dřel a nakonec nastoupil na University of Derby na obor Sportovní management. S angličtinou to bylo první týdny
náročný. Když už jste tu, nemáte možnost
si zvolit nějakou Basic English. (smích)

Jak jsi to vyřešil se školným?
Samozřejmě jsem si, jako snad všichni
tady v Anglii, zažádal a dostal půjčku na
studium od státu. Tady si berou půjčky
i Britové, protože školné stojí okolo 9000
liber ročně a smlouva na splácení je tak
skvěle napsaná, že opravdu není čeho se
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bát. Taky jsem ze začátku dlouho váhal,
protože jsem si nikdy žádnou půjčku nevzal, ale splácet začnu, až budu vydělávat
nad 21 000 liber ročně. Strhává se maximálně 9 % z částky nad limit, takže třeba
30 liber měsíčně. Při škole si navíc přivydělávám jako Ticket Office Assistant.

Jaké je tvé studium?
Líbí se mi, že Britové jsou dost otevření
novým věcem a podporují tě. Je tu vážně
mnohem víc praxe než na našich školách,
kde se furt učí a čte z knížek. Většina práce je založena na výzkumech, kdy píšeme
něco podobného jako semestrální práce,
popisujeme nějakou činnost a vlastně
referujeme o pracích někoho jiného. Příští rok si musíme vymyslet nějakou firmu,
jak to v ní bude fungovat, vytvořit její vizi
a podobně.

Tá najlepšia ponuka
akú kedy dostanete,
je ta, čo sa týka
vzdelávania.“
21letá Marica ze Slovenska se chtěla
už jako dítě lišit od svých vrstevníků
a ukázat, že má na víc. Šla tvrdě za svým
snem a už třetím rokem studuje studuje
v Anglii Public Relations a komunikaci.
Na své univerzitě navíc působí jako
Employability Ambassador a Student
Ambassadors Team Leader!

masívne zvýšili, ale tie pravidlá týkajíca sa
samotnej pôžičky, sú úplne jednoduché
so super systémom.

The Awards, udělování cen za nejlepší Student’s Society

V čem vidíš největší výhody,
popřípadě i nevýhody studování
v Anglii, samozřejmě kromě zlepšení
angličtiny?

Šla som cez agentúru a tým pádom oni za mňa skoro
všetko spravili, takže přihlašování nebolo tak náročné

Většina z nás se domnívá, že
studium na britských univerzitách
je jen pro bohaté a velmi chytré
a většině lidi nedosažitelné
– je to skutečně tak?
Ono je to takto, každý medzinárodný
študent je medzi Britmi pán lebo naše
stredné a základné školy nás učia niečo,
čo britské školy nemajú. My sme veľmi popredu vo viacerých veciach. Ďalší fakt je,
že hocikto môže sem prísť študovať. Nie je
to len pre bohaté.

Výhody sú pracovné, zarobíte si celkom
slušne a učitelia vám veľmi pomáhajú
počas štúdia. Na našej škole máme veľa
part time učiteľov, ktorí stále popri učení napríklad marketingu, pracujú vo svojej agentúre alebo firme. Čo znamená, že
študenti dostávajú ‚hot news‘ o tej oblasti
a aj tipy a triky ako najlepšie spraviť určitú
kampaň alebo projekt. Naša škola je veľmi
praktická a tak 90 % študentov končiacích
školu, dostane pracovné ponuky počas
jedného roka od ukončenia. Štúdium v UK
vám zaručí jedinečné mezinárodné skúsenosti; spoznáte super ľudí z celého světa.
Nevýhody sú asi len ten cultural shock
a homesickness zo začiatku ale inak to
potom frčí super.

V čem vidíš největší rozdíl od tvých
vrstevníků, kteří zůstali studovat
v Česku?
Všetko čo robím mi napomáha dostať
môju vysnenú prácu po skončení. Ja si
osobne myslím, že ti, čo ostanú doma,
nedostanú tú skvelú príležitosť zažiariť
a skúsiť niečo nové, či už to je štúdium
alebo práca mimo domov. Podľa mňa každý by mal ísť von na pár mesiacov zažiť
nejaké to dobrodružstvo. Ono sa vám to
oplatí, verte mi.

Fresher’s day aneb uvítací den na mojí škole

Můžeš nám říct, jak jsi vyřešila
financování školy? Máš nějakou
brigádu?
Tým, že nie sme bohatí, som si uvedomila, že si budem musieť privyrábať popri
štúdiu. Rodičia mi pomáhali zo začiatku.
Poviem vám, že je to pecka pracovať túto
v UK; minimálna mzda sa každý rok zvyšuje o cca 30 centov. Každý sa bojí tejto
studentskej požičky, ale ak chcete počuť
pravdu, ono to je tá najlepšia ponuka akú,
kedy dostanete, čo sa týka vzdelávania. Je
pravda, že sa tie ročné školské naklady

S mým profesorem
a vedoucím kurzu,
krátce poté, co vyhrál
cenu za nejúžasnějšího
profesora roku.

Ja som bola už od
začiatku také dieťa,
ktoré chcelo ísť von
a robiť niečo špeciálne
a iné ako ostatní!

Největším strašákem
všech jsou finance, což
jsou naprosto zbytečné
obavy“
Rozhovor se Sabinou Feldmanovou,
absolventkou magisterského oboru
Human Resources Management na
London School of Economics, která se
dělí o své zkušenosti z dob studií a nyní
pomáhá mladým lidem plnit si sny
a dostat se na zahraniční univerzity.

Co je největším strachem studentů,
když přemýšlejí o studiu v Anglii?
Jsou jejich obavy na místě?
Zaručeně největším strašákem jsou finance, jen málo z nich ví o studentské půjčce
od britské vlády, a pokud už o ní slyšeli,
nemají v ni důvěru, bojí se, že je to nějaký
podvod. Student Loan je oficiální, léty prověřený systém financování a žádný háček
za tím nenajdeme, i kdybychom se snažili
sebevíc. Stačí se podívat na oficiální stránky britské vlády – www.gov.uk/student
‑finance, a přečíst si to černé na bílém.

Co bys doporučila všem zájemcům
o studium v Anglii? Na co se nejlépe
připravit? Co by takový student
měl umět a mít, když chce
směřovat do Anglie?
Předpoklad číslo jedna je dobrá angličtina, na té je určitě dobré začít intenzivněji
pracovat co nejdřív, ideálně už ve třeťáku.
Do UK potřebuješ mezinárodní certifikát,
většina univerzit požaduje IELTS na úrovni
alespoň 6.0. Dá se ale doložit až po podání
přihlášky, takže i ti, co se třeba chtějí ke
studiu v UK hlásit ještě letos a certifikát
nemají, si můžou dodatečně zkoušku udělat na začátku léta. No a pak je samozřejmě hodně důležitá motivace pro vybraný
obor a pro studium v zahraničí obecně
a v případě prestižních univerzit taky
známky u maturity a mimoškolní aktivity.

Když se na vás někdo obrátí s tím,
že by rád studoval v Anglii, kolik se
jich tam opravdu dostane? Je vysoké
procento nepřijatých?
Řekla bych, že když student správně zvolí
univerzity a obory, které odpovídají jeho
studijním výsledkům a zájmům, alespoň
na jednu školu to stoprocentně vyjde.
Podmínkou je ale vždycky dobrá angličtina. A maturita, samozřejmě. Vybírat se
dá ze stovky oborů, specialitou Británie
pak jsou poměrně neobvyklé kombinace
díky takzvanému „Joint Honours Degree“.
Zrovna teď mám klientku, která se hlásí
na International Relations and Global Development v kombinaci se zoologií, což jí
umožňuje skloubit její dvě velké vášně.

Sama máš zkušenosti se studiem
v UK – co ti to dalo a vzalo?
Když jsem studovala magistra, naučila
jsem se hlavně kriticky myslet, vidět věci
s nadhledem a taky si víc vážit toho, co
mám. Vidět ten propastný rozdíl mezi
vzdělávacím systémem v ČR a Británii, ale
i v tom, jak funguje společnost všeobecně – to byl doslova eye‑opening experience. Navíc díky studiu na takhle náročné
škole jsem si uvědomila, že i to, co se ti
zprvu zdá nejvíc nemožný, se dá zvládnout, když fakt zabereš.

Čemu se nyní věnuješ?
Našla jsem se v práci se studenty a dneska mám to štěstí pomáhat mladým lidem
poznat něco jiného než jen český rybníček,
a najít pro ně ten správný směr. No a tím
tak trochu měním životy. :) Je obrovsky
naplňující vidět, jak se lidé po pár měsících v zahraničí mnohdy úplně promění,
jakoby se vyloupli z ulity. A úplně nejlepší
je, když ti po čase přijde e‑mail s poděkováním, že se mají skvěle a že nebýt mě,
tahle možnost by se jim nikdy nenaskytla.
To má smysl, a proto to dělám! :)

Láká tě taky studium ve Velké Británii?
Chceš se dozvědět víc? Neváhej Sabinu kontaktovat!

+420 777 632 649 • s.feldmanova@czech‑us.cz
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