Štúdium
na univerzitách
v Európe

Študuj. Pracuj. Cestuj.

VITAJTE
V INFORMATION PLANET

Information Planet je jedna
z najväčších študentských
agentúr s pobočkami po celej
Európe, Južnej Amerike, Austrálii a Kanade. Špecializujeme
sa najmä na študijnopracovné pobyty v zahraničí
a pomáhame napl´ňať vaše
predstavy o cestovaní. Obráťte
sa na nás a využívajte výhody
od INFORMATION PLANET.
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INFORMATION PLANET združuje vyše 42 000 klientov, 50 kancelárií a viac
ako 250 zamestnancov.
Agentúra vznikla v roku 1996 v Austrálii.
Medzi naše hlavné destinácie destinácie patrí Austrália, Kanada, Nový Zéland,
USA a špecializujeme sa aj na vysokoškolské štúdium v Európe a jazykové
a stredoškolské pobyty po celom svete.
Naša spoločnosť je jedným z lídrov na trhu v sprostredkovaní štúdia v Dánsku,
Švédsku, Holandsku, Anglicku, Írsku, Švajčiarsku, Nemecku a Španielsku. Ponuku
sa však snažíme neustále rozširovať a vieme vám pomôcť s akoukol´vek krajinou,
presne podl´a vašich špecifických preferencií.
V našej ponuke nájdete špičkové univerzity v atraktívnych krajinách, populárne
sú najmä Dánsko a Švédsko, v ktorých je štúdium pre občanov Slovenskej
republiky BEZPLATNÉ.
Viac na www.informationplanet.sk
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Prečo ísť na univerzitu
do zahraničia práve s nami?
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CANADA

NETHERLANDS

Toronto
Vancouver

Breda

BELGIUM

Brussels

FRANCE

SPAIN

Barcelona
Madrid
S. de Compostela
Granada

MEXICO

Ensenada
Tijuana
Mexicali
La Paz
Ciudad Obregón
Ciudad de México COLOMBIA
Queretaro
Bogotá
Guadalajara
Medellín
Ibagué

PORTUGAL

CZECH REPUBLIC
Prague
Brno

SLOVAKIA
Presov
Bratislava
Kosice

Lisbon
Funchal

VENEZUELA
Valencia

BRAZIL

Brooklin
Paulista
Itaim
Sao Bernardo
Santana
Tatuape
Vila Madalena
Campinas
Santos
Salvador
Brasília
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Curitiba

AUSTRALIA

Sydney (CBD & Manly)
Melbourne
Perth
Brisbane
Adelaide

IP kancelárie vo svete

Vyše 22-ročné skúsenosti v obore
Osobný prístup ku každému klientovi a vždy aktuálne
informácie
Zamestnanci s osobnými skúsenosťami zo štúdia
v zahraničí
Zázemie medzinárodnej spoločnosti
Široká ponuka kvalitných vysokých škôl a univerzít
Množstvo spokojných klientov na prestížnych
univerzitách po celej Európe
Pravidelné navštevy našich partnerských univerzít
Široká sieť pobočiek – 50 kancelárií po celom svete
Information Planet
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Prečo študovať práve
v Dánsku
Štúdium v angličtine

3

Štúdium v Dánsku
je ZADARMO

Výber až zo 65
študijných odborov

1
Výučba prepája
teóriu s praxou

2
Pracovná stáž je
väčšinou povinnou
súčasťou štúdia

4

5

Aktívne zapájanie
študentov
do riešenia
konkrétnych
projektov

Dánski profesori
sú neformálni
a otvorení vol´ným
diskusiám či
názorom

Nárok na
štipendium od
vlády (cca 750
EUR/mes.)

Možnosť práce
popri štúdiu (mzda
okolo 13 EUR/hod)

Podobné sociálne
výhody ako Dáni

Štúdium dánštiny
za výhodných
podmienok

6
9
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7

10
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11

Tip IP
Vysokoškolské štúdium v Dánsku je zamerané prakticky - univerzity intenzívne spolupracujú
s firmami na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni. Vďaka
tomu máte po absolvovaní dánskych vysokých škôl a univerzít
vynikajúce predpoklady na uplatnenie, a to priamo v odbore,
v ktorom ste študovali. Vyššie
vzdelávanie v Dánsku je pre vás,
ako občana EÚ, bezplatné. Naši
študenti si zvyknú finančne
pomáhať aj rôznymi brigádami,
kde sa mzda zvyčajne pohybuje od
13 €/hod. vyššie. Obrovskou pomocou vie byť aj tzv. SU - vládne

štipendium (cca 750 EUR/mes.), na
ktoré máš nárok, ak pracuješ 10 až
12 hodín týždenne.
Štúdium v Dánsku je navyše
spojené aj s poznávaním novej,
vel´mi atraktívnej krajiny. Objavte krásy dánskeho král´ovstva,
vychutnajte si jazdu obl´úbeným
prepravným prostriedkom – bicyklom, s chuťou sa zahryznite
do špeciálnych dánskych syrov
a zapózujte pri Andersenovej
Malej morskej víle. V krajine, ktorá
je domovom stavebnice Lego,
máte možnosť spoznať jedinečnú
prírodu a vyskúšať si životný štýl
Škandinávie.
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Krok za krokom
do Dánska
1. Dohodni si
s nami stretnutie, kde
preberieme všetky
Tvoje možnosti

2. Spoločne
vyberieme vhodné
univerzity a študijné
programy

5. Podáme prihlášku
na vybrané školy

6. Získavaš potvrdenie
o prijatí :o)
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7. Pripravíme Ťa
na odchod (pomôžeme
s výberom ubytovania,
letenkou a odovzdáme
cenné rady)

3. Pomôžeme Ti dať
dohromady všetky
potrebné dokumenty

4. Vytvoríme Ti
konto v dánskom
prihlasovacom
systéme

Aalborg

Randers

Aalborg University
University College
Northern Denmark

Dania

Aarhus
VIA University College
Business Academy
Aarhus
Aarhus University

Kolding

Kodaň
Copenhagen Business
Academy
Copenhagen School of
Design and Technology

Odense
Lillebaelt Academy

International Business
Academy

Information Planet
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Univerzity
v Dánsku
Naše partnerské univerzity v Dánsku sú synonymom kvalitného
školstva a najmodernejšieho
vybavenia. Keď sa k tomu pridá
pohodový životný štýl, priatel´skí
l´udia, krásna príroda, bohatá
história a kultúrne vyžitie, razom
sa Dánsko stáva ideálnym
miestom pre štúdium.

3.
2.

5.

1.

1. Interiér na UCN 2. Terasa pre študentov
na KEA 3. Miestnosť pre študentov na CPH
Business 4. Práca na projektoch na BA Aarhus
5. Priestory na UCN 6. Študenti na BA Aarhus
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6.

4.

www.viauc.com

VIA University
College

Vznikla v r.2008 spojením
niekol´kých škôl
Najväčšia dánska vysoká škola s
kampusmi sídliacimi na Jutskom
poloostrove (mestá Aarhus,
Herning a Horsens)
Široká ponuka programov
v angličtine – oblasť zdravotníctva,
sociálnej výchovy, technológie,
obchodu, podnikania, designu
a animácie

Prečo študovať na VIA?
Najväčšia univerzita aplikovaných
vied v Dánsku
Kampusy: Herning (pulzujúce
mesto mladých s pestrým
spoločenským a kultúrnym
životom), Aarhus (2. najväčšie
mesto v Dánsku, hospodárske
a kultúrne stredisko) a Horsens
(malé mestečko s bohatou
históriou a kultúrou)

Zahraničné výmenné pobyty na
desiatkach partnerských škôl po
celom svete

Široká škála špecifických
programov z rôznych odvetví

Jej absolventi sa každoročne
kvalifikujú na lukratívne pracovné
pozície po celom svete

Moderné vybavenie kampusov,
špičkové technické vybavenie,
laboratóriá, počítačové miestnosti

Prepojenie s praxou

Zahraničné stáže po celom svete
www.aau.dk

Pôsobí od roku 1974

Aalborg
University

Významná vzdelávacia
a výskumná inštitúcia
Hlavné motto: “At Aalborg we
dare to be different”
Medzinárodné pôsobenie
a spolupráca
15% medzinárodných študentov,
vyše 10% obyvatel´ov mesta Aalborg
sú študenti
Kampusy aj v Kodani a Esbjergu

Prečo študovať na AAU?
Inovatívna metóda výučby –
študenti riešia aktuálne problémy
a podiel´ajú sa na reálnych
výskumoch
Aalborg University Library –
verejná výskumná knižnica s vyše
700 000 zväzkami
Medzinárodná spolupráca
Bohatý študentský život v meste
a mimoškolské aktivity
Atraktívne centrum mesta –
parky, lesy, iba 35 km vzdialené
krásne pláže
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www.ucn.dk

University College
Northern Denmark

Moderná a inovatívna vzdelávacia
inštitúcia
Príprava na skutočnú prácu
v odbore - pracovná stáž súčasťou
štúdia, reálne projekty z praxe
Atraktívne, inšpiratívne
a demokratické prostredie pre
štúdium
18 programov v angličtine
10 000 študentov, 50 národností
Lokalita v Aalborgu – mesto
kultúry a zábavy

Prečo študovať na UCN?
Kombinuje akademické vzdelanie
s praktickými skúsenosťami
Aktívna pomoc s ubytovaním
a prácou
Systém tzv. ambasádorov
(starší študenti pomáhajú novým
študentom)
Medzinárodná spolupráca
s verejnými a súkromnými
podnikmi (ich pracovníci vyučujú
na škole a zadávajú študentom
reálne projekty z praxe, podiel´ajú
sa na tvorbe učebných osnov)
Zaujímavé mimoškolské aktivity
(šport, kultúra, zábava)

www.baaa.dk

Business Academy
Aarhus

Vznikla v r.2009 spojením
niekol´kých škôl
Mladá a moderná škola
Vyučovanie v menších skupinách
(projekty, semináre)
Programy úzko späté s praxou,
spolupráca s vyše 300 dánskymi
spoločnosťami (niektorí ich
zamestnanci sa aktívne podiel´ajú
na vyučovaní)
3 kampusy v meste Aarhus

bakalársky titul v niekol´kých
obchodných a technických
oboroch
Dobré študijné podmienky
v modernom prostredí (jedna
z najvýznamnejších verejných
knižníc v Dánsku s viac než 2
miliónmi kníh v databáze)
Efektívna kombinácia teórie
s praxou, možné uplatnenie
absolventov v partnerských
firmách
Výborné technické vybavenie,
laboratóriá, počítačové miestnosti

Prečo študovať na BAA?
Jedna z najväčších “business
academy” v Dánsku
Možnosť získať AP diplom alebo
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Atraktívna lokalita; Aarhus- živé
mladé mesto s bohatou kultúrou,
ideálne podmienky na bicyklovanie
(„Bicycle Town“)

www.au.dk

Aarhus
University

2.najlepšia univerzita
v Škandinávii
Patrí medzi 10 najlepších univerzít
založených v poslednom storočí
Radí sa medzi TOP 20 univerzít
v Európe a 100 na svete
Založená v roku 1928
Medzinárodná spolupráca
s vedeckými inštitúciami, firmami
a organizáciami
Dôraz na výskum
2 kampusy
Rôznorodosť národností

Prečo študovať na AU?
Patrí medzi najlepšie univerzity
sveta, množstvo medzinárodných
ocenení
2 Nobelove ceny
Jedinečný vzdelávací program
pre budúcich podnikatel´ov
Rozvoj talentu a osobnosti
študenta
Dôraz na prax
Množstvo kultúrnych a športových
mimoškolských aktivít (exkurzie,
výlety)

www.eal.dk

Lillebaelt Academy

of Professional Higher
Education

Najväčšia univerzitná akadémia
v južnom Dánsku založená v roku
2009

Prečo študovať na Lillebaelt
Academy of Professional Higher
Education?

Až 30 študijných programov
(z toho 14 v angličtine) v oblastiach
IT, technológie, ekonomiky,
obchodu, služieb a iné

Vyučovanie v malých skupinkách,
ekektívne spojenie teórie s praxou

Väčšina predmetov sa vyučuje
na kampusoch v Odense, niekol´ko
takisto v meste Velje

Spolupráca s rôznymi
priemyselnými odvetviami
a inštitúciami

September 2016 – otvorenie
nového kampusu v Odense

Špičkový a inšpiratívny personál,
aktívny výskum

Prax v miestnych firmách
Odense – 3.najväčšie mesto
v Dánsku - typická študentská
atmosféra, bohaté kultúrne vyžitie
(hudobné podujatia, múzeá,
divadlá a kiná)

Information Planet

| 13

www.cphbusiness.dk

Copenhagen
Business Academy

Najväčšia univerzitná akadémia
v Dánsku
Viac ako 100 ročná tradícia
5 kampusov v Kodani
Výučba v malých skupinkách
s množstvom interdisciplinárnych
projektov
Priatel´ský a neformálny prístup
učitel´ov

Prečo študovať na CPH business?
Lokalita v hlavnom meste
Jedna z najlepších škôl v Dánsku
Kombinácia teórie s praxou,
aktívne spolupracuje s lokálnymi
firmami
Moderné technické vybavenie
učební
Pracovná stáž je súčasťou štúdia

www.iba.dk

International
Business Academy

Za posledných 100 rokov
sa prepracovala na jednu
z významných dánskych
vzdelávacích inštitúcií
Sídli v meste Kolding (10.najväčšie
dánske mesto)
Štúdium v programoch business,
marketing, finančníctvo,
manažment, podnikanie a dizajn
Výučba v menších skupinách,
efektívna kombinácia teórie
s praxou
Možnosť absolvovať prax alebo
študijný pobyt v zahraničí

Prečo študovať na IBA?
Študenti riešia problémy
vo firmách, vďaka tomu sú
dôkladne pripravení na reálne
situácie v praxi
15 programov v angličtine, vel´ký
počet medzinárodných študentov
Mesto Kolding je známe vysokou
koncentráciou študentov s pestrým
spoločenským a kultúrnym životom
Možnosť študijných pobytov
v zahraničí (USA, Kórea, UK,
Nový Zéland, Austrália a iné), 125
partnerských univerzít
Bohatý študentský život v meste
a mimoškolské aktivity
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www.kea.dk

Copenhagen
School of Design
and Technology

Vznikla v r.2001 spojením 6
odborných škôl v Kodani a jej okolí
(jej korene siahajú až do 19.st.)
Orientuje sa na design a biznis
(oblasť profesionálneho designu,
komunikácií a technológií)
Prax súčasťou štúdia (minimálne
10 týždňov)
Vyše 4 500 študentov z viac ako
60 krajín

Prečo študovať na KEA?
Špičkové vzdelanie v oblasti
designu, médií a IT
17 programov v angličtine
Špičkový a inšpiratívny
pedagogický personál a aktívny
výskum
Silné prepojenie s korporátnym
svetom
Lokalita v hlavnom meste

eadania.com

Dania
Academy

Jedna z 9 regionálnych akadémií
vyššieho vzdelávania v Dánsku
2 medzinárodné kampusy v
mestách Randers a Viborg
Študenti efektívne prepájajú
teóriu s praxou a tým sú lepšie
pripravení na požiadavky
pracovného trhu
Programy v ekonomickej a
technickej oblasti – Marketing
Management, Service Hospitality
and Tourism Management,
IT Technology, Automotive
Management
Zaujímavé internshipy v
špičkových firmách ako povinná
súčasť štúdia

Prečo študovať na Dania Academy?
Prakticky orientované vzdelanie
vyučované v malých skupinkách
Internship ako povinná súčasť
štúdia
Nižšie životné náklady oproti
Kodani
Aktívna podpora zo strany
učitel´ov a špičkové vybavenie
školy
Unikátny program Automotive
Management
Príjemné medzinárodné študijné
prostredie so študentmi s rôznych
kútov sveta

Information Planet
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Prečo študovať práve
vo Švédsku

Štúdium
vo Švédsku
je ZADARMO

1

Štúdium v angličtine
– vo Švédsku sa
dohovoríš anglicky
úplne všade

Bohatá ponuka
výmenných
programov po
celom svete

Študenti sú
motivovaní
vyjadrovať svoje
názory a nápady

Výber
z moderných
študijných
odborov

3

6

Vel´mi dobré
podmienky pre
vedeckú činnosť

9
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4

Švédsko má jeden
z najkvalitnejších
vzdelávacích
systémov

2

Výučba je prakticky
zameraná – pripraví Ťa efektívne
na budúce
povolanie

5

Pestré
mimoškolské
aktivity

7

Možnosť
pracovných
stáží

10

8
Švédsko je
najinovatívnejšia
krajina na svete –
odráža sa to
na štýle výučby

11

Tip IP
Vynálezy a nové technológie, ako
systém bezplatného volania cez
internet – Skype, či udel´ovanie
prestížnych cien švédskeho vedca
Alfreda Nobela, to všetko sú dôkazy
o tom, že Švédsko ponúka naozaj kvalitné možnosti vzdelania. Krajina, ktorej vyše 15 %
leží za polárnym kruhom, vás
pozýva spoznať výhody vysoko
rozvinutej ekonomiky a sociálneho systému. Počas vol´ných dní
si môžete vychutnávať nedotknutú
prírodu na mnohých ostrovoch
a ostrovčekoch, ktoré ukrývajú viac
než 9 000 jazier.
Švédske univerzity vám ponúkajú

moderné a otvorené priestory,
v ktorých sa kladie dôraz na
praktické schopnosti a tímovú
prácu študentov. Vyučovanie prebieha v malých skupinách prostredníctvom seminárov, projektov
a pod.
Máte možnosť nastúpiť na pracovnú stáž do firiem, v ktorých sa
môžete už počas štúdia zúčastniť
prípadových štúdií. 3 zo švédskych
univerzít patria medzi TOP 100 na
svete, pričom 11 z nich sa nachádza v prvej päťstovke. Rovnako ako
v Dánsku, aj vo Švédsku je štúdium
pre vás, ako občanov EÚ, bezplatné.
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Krok za krokom
do Švédska
3. Pomôžeme Ti dať
dohromady všetky
potrebné dokumenty
1. Dohodni si
s nami stretnutie, kde
preberieme všetky
Tvoje možnosti

2. Spoločne
vyberieme vhodné
univerzity a študijné
programy

4. Podáme prihlášku
na vybrané školy

5. Získavaš potvrdenie
o prijatí :o)
6. Pripravíme Ťa
na odchod (pomôžeme
s výberom ubytovania,
letenkou a odovzdáme
cenné rady)
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Univerzita
ve Švédsku
Švédsko je jednou z najmodernejších
a najinovatívnejších krajín sveta, ktorá
Ti ponúka vynikajúce podmienky pre
štúdium i výskumnú činnosť.
2.

1.

1. Vonkajšie priestory
univerzity 2. Interiér
univerzity 3. Univerzitá
knižnica 4. Budova
univerzity

3.

Stockholm
Jönköping
Malmö
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4.

www.hj.se

Jönköping
University

Moderná a dynamická inštitúcia,
ktorá láka študentov z celého sveta
4 špecializované fakulty
(Jönköping International
Business School –JIBS, School of
Engineering, School of Education
and Communication, School of
Health and Welfare)
JIBS – patrí medzi elitu škôl
s najsilnejším ekonomickým
zázemím v celej Škandinávii
Univerzita s jedným z najväčších
počtov medzinárodných študentov
vo Švédsku
Priame prepojenie s
priemyselným odvetvím – riešenie
reálnych situácií konkrétneho
podnikatel´ského subjektu

Prečo študovať na JU?
Prestíž a medzinárodná reputácia
(výskum v obchode, infraštruktúra,
regionálny rozvoj, mediálny
manažment, rodinné podnikanie,
daňové právo)
Inovatívna výučba
Štúdium na zahraničných
partnerských univerzitách – viac
než 80% študentov absolvuje
aspoň jeden semester v zahraničí
Medzinárodní študenti z 80 krajín
Krásna príroda, zaujímavá história
a bohatý kultúrny život priamo
v meste!
Možná práca bez potreby
pracovného povolenia

www.mah.se

Malmö
University

Založená 1998 – momentálne má
24400 študentov

Prečo študovať na Malmö
University?

Štátna univerzita akreditovaná
Švédskym ministerstvom školstva

Moderná interdisciplinárna
univerzita

20 programov v angličtine
Vel´mi silná pozícia v oblasti vedy
a výskumu
Malmo je 3. najväčšie mesto
Švédska a výborne prepojené
s Kodaňou cez Öresund Bridge
Zaujímavé programy vrátane
Európskych štúdií
a Medzinárodných vzťahov

Výborná kvalita vzdelania,
inovatívne metódy výučby
Študenti a učitelia vel´mi úzko
spolupracujú
Medzinárodná atmosféra – až 1/3
študentov má zahraničný pôvod
Skvelá lokalita a moderný
kampus v centre mesta
250 partnerských univerzít
Výborné podmienky pre výskum
Len 30 minút od Kodane
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Prečo študovať práve
v Holandsku
Škola Ťa naučí „soft
skills“ nevyhnutné
pre zamestnanie

3
Možnosť výhodnej
študentskej
pôžičky

6
Možnosť študovať
odbory ako Právo
a Európske štúdiá
v centre ich diania

9

22 | Information Planet

Prvotriedna
kvalita výučby
a výskumu

Štúdium zahr´ňa
teoretickú aj
praktickú časť

1

2

Jedinečná šanca
podnikať už počas
štúdia vďaka
projektu „mini
company“

Získaš
medzinárodné
pracovné
skúsenosti

Ako pracujúci
študent máš
úl´avy na daniach
a zdravotnom
poistení

Zadarmo vlakom
po Holandsku
– výhoda pre
pracujúcich
študentov

4

Angličtina je
jazyk, ktorým sa
dohovoríš všade
v Holandsku

7

10

5
8

50% zníženie
školného na
1. ročník štúdia
- 1 030 €

11

Tip IP
Vedeli ste, že Holandsko bolo
prvou neanglicky hovoriacou krajinou, ktorá poskytla možnosť vzdelávania v angličtine?
V súčasnosti ponúka vyše 1 500
medzinárodných
študijných
programov a kurzov. Až 10 holandských vysokých škôl sa
zaraďuje medzi najlepších 200
na svete. Tajomstvom ich kvality
je uplatnenie modernej metódy,
tzv. Problem-Based-Learning System, ktorá sa snaží o samostatnú
schopnosť analýzy a riešenia
reálnych problémových zadaní
študentom, s dôrazom na sebavzdelávanie a sebadisciplínu.
Tímová práca a kreativita mysle sa
uplatňuje aj v interaktívnej výučbe.

Z našej ponuky vás určite zaujme
The Hague University, na ktorej
máte možnosť študovať Právo
a Európske štúdiá, a to priamo
v centre diania.
Vychutnajte si atmosféru veterných mlynov či prechádzku
po poliach s tisícmi tulipánov.
V Holandsku máte ako študent
popri širokých možnostiach pre
štúdium a oddych takisto aj bohatú
ponuku práce, ktorá vám pomôže
šikovne pokryť životné a študijné
náklady. Školné na štátnych školách
sa pohybuje v priemere okolo
2 060 €/rok.
V roku 2018 došlo dokonca k schváleniu 50% zníženia školného na
1. ročník štúdia.
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Krok za krokom
do Holandska
1. Dohodni si
s nami stretnutie, kde
preberieme všetky
Tvoje možnosti

2. Spoločne
vyberieme vhodné
univerzity a študijné
programy

5. Získavaš potvrdenie
o prijatí :o)
6. Po úhrade
školného môžeme
začať vybavovať
študentskú pôžičku
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7. Pripravíme Ťa
na odchod
(pomôžeme s
výberom ubytovania,
letenkou atď.)

3. Pomôžeme Ti dať
dohromady všetky
potrebné dokumenty

4. Podáme prihlášku
na viaceré vybrané
univerzity

Čo by si mal vedieť o študentskej pôžičke
Jedná sa o pôžičku na splácanie
školného a teda suma zodpovedá
sume školného. Túto pôžičku začneš
splácať dva roky po ukončení štúdia
a na jej splatenie máš 15 rokov. Pokial´
nie je pôžička po tejto dobe úplne
splatená, automaticky sa anuluje.

O pôžičku môžeš požiadať, ak:
si občanom EÚ,
máš menej ako 30 rokov,
si riadnym študentom holandskej
univerzity,
máš vybavené tzv.
burgerservicenummer
(holandské evidenčné číslo),
máš bankový účet.
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Deventer
Saxion University

Univerzity
v Holandsku

Enschede
Saxion University

Hague

The Hague University

Venlo
Fontys University

Naše partnerské univerzity v Holandsku
kladú dôraz na kreativitu a inováciu
a ich maximálne využitie v praxi. Školy
podporujú študentské výmenné pobyty
kdekol´vek na svete.

Eindhoven
Fontys University

Tilburg
Fontys University
6.

2.

3.

1.
4.

1. Študijné priestory na
Fontys University 2. Interiér
Hague University 3. Vonkajšie
priestory Hague University
4. Komplex Saxion University
5. Študovňa na Hague
University 6. Aula na Hague
University
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5.

www.fontys.edu

Fontys University
of Applied Sciences

Jedna z najväčších inštitúcií
vyššieho vzdelania v Holandsku
Kvalitné vysokoškolské vzdelanie
(manažment, ekonómia, technika
a iné) v holandskom a nemeckom
jazyku
Blízko nemeckej (5 minút)
a belgickej hranice (40 minút)
Aktívny výskum v praxi, dôraz
na individuálne potreby a záujmy
študenta
Pracovná stáž v prestížnych
domácich a zahraničných firmách
Súčasťou medzinárodnej siete,
úzko spolupracuje s univerzitami
a inštitúciami po celom svete

Prečo študovať na Fontys?
Praktické hodiny s dôrazom
na reálne projekty
V 2.ročníku možnosť zapojiť
sa do projektu Mini Company –
celoročný projekt, kde si študenti
biznis programov vyskúšajú na
vlastnej koži budovanie ich vlastnej
firmy
Malý počet študentov v triedach
Multikultúrna spoločnosť
Silné prepojenie s mnohými
výrobnými firmami (Philips, NXP,
ASML, DAF,VDL…)

www.saxion.nl

Saxion University
of Applied Sciences

Patrí medzi najväčšie inštitúcie
vyššieho vzdelania
v Holandsku, silné postavenie aj
v medzinárodnom kontexte
Programy pre medzinárodných
študentov už v 90.rokoch
Široká ponuka bakalárskych
a magisterských programov
Praktická výučba a aplikovaný
výskum
2 kampusy v mestách Deventer
a Enschede

Prečo študovať na Saxion?
Kvalitné vzdelanie, orientácia
na prax
Medzinárodný aspekt
Podpora študenta z hl´adiska
vzdelania aj osobného rastu
Atraktívna krajina a prostredie
(zrekonštruovaná budova v centre
meste Enschede patrí medzi
najkrajšie kampusy v celom
Holandsku)
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www.thehagueuniversity.com

The Hague
University
of Applied Sciences

Vznikla v roku 1987 zlúčením 14
vzdelávacích inštitúcií

Prečo študovať na THU?

21 000 študentov, 2 500
medzinárodných študentov,
143 národností

Prvotriedna starostlivosť
o študenta

Vynikajúca reputácia doma
i v zahraničí
Špičková kvalita inovatívnej
výučby
Výborné vybavenie kampusov
Aktívna podpora počas celého
štúdia (Student Affairs Office
– pomoc pre zahraničných
študentov)

Moderné prostredie a štýl výučby

Multikultúrne prostredie
Haag je sídlom mnohých
svetových inštitúcií
Vysoká životná úroveň
Možnosť výmenných pobytov
po celom svete

www.hz.nl

HZ University

of Applied Sciences

Moderná univerzita so silným
medzinárodným rázom

Prečo študovať na HZ University
of Applied Sciences

V roku 2014 bola vyhlásená za
najlepšiu univerzitu aplikovaných
vied v Holandsku

Jedna z najlepších škôl
v Holandsku

Lokalita v krásnom prosterdí
populárnej provincie Zeeland
Dôraz na prepojenie teórie
a praxe
Zaujímavé študijné programy
v progresívnych odvetviach

Kvalitné a prakticky orientované
vzdelanie
Kombinácia teórie s praxou,
aktívne spolupracuje s lokálnymi
firmami
Výučba v malých skupinkách
s množstvom interdisciplinárnych
projektov
Moderné vybavenie
Vlastný kariérny konzultant pre
lepšie zvolenie predmetov
a kariérnych ciel´ov
Pracovné workshopy a návštevy
firiem
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a
časťou aj vďak
úprimne vel´kou
vám :)
Linh Nguyen
nsko
CPHBusiness, Dá
V Dánsku sa mám vel´mi dobre,
škola je úplne super, prednášky, semestrové projekty, párty, celkovo tá vol´nosť a ako sa
o nás starajú, keď niečo potrebujeme. Spoznal som vel´a l´udí
z celého sveta, najmä z Európy
a našiel som si priatel´ku - Dánku,
s ktorou sa o dva mesiace sťahujeme spolu do bytu. Taktiež
sa mi pošťastilo na robotu asi
pred mesiacom, robím roznášača novín, čo nie je nejak náročné ale treba si zvyknúť budiť sa
o tretej ráno. Ani to nie je nejak
extra platené, ale od budúceho
mesiaca by som podl´a všetkého mal obdržať štipendium za
odpracované hodiny. Mám sa tu
super, celkovo maximálna spokojnosť so všetkým, možno by
som vytkol trochu tú byrokraciu,
ktorú tu majú na úradoch, ale
nie je to nič až také hrozné.
Peter
Aalborg University, Dánsko

Som vel´mi rád, že som sa odhodla
l
a odišiel vo veku 30 rokov študovať
Financial management v angličti
ne
do cudzej krajiny, kde sa navy
še
rozpráva pre Slováka vel´mi zvlá
štnou germánsko-nordickou hatlaninou :) So školou (Business Academ
y
Aarhus), systémom štúdia, úrovňou
a kvalitou som vel´mi spokojný,
napl´ňajú sa moje očakávania. Tent
o
týždeň som sa dokonca dozvede
l,
že nasledujúci semester strávim
na študijnom pobyte v Šanghaji
,
tak som vel´mi šťastný. Verím, že
to
prinesie svoje ovocie v budúcnosti
v širších kariérnych možnostiach
.

Ahojte IP. Mne sa
darí výborne, škola
ma baví a oceňujem
praktický štýl vzdelávania. Niekedy sa
nám v rámci tímových
projektov stane, že
máme rozdielne názory, ale škola nás učí
kooperovať aj napriek
takýmto
situáciám.
Dokonale to teda simuluje budúcu pracovnú prax.
Petra
The Hague University,
Holandsko

Matúš
Business Academy Aarhus
Dánsko

Čo sa
týk
mov, štu a mojich dojdujem
v Koda
a vel´mi
ni
sa mi pá
či. Škola
síce náro
je
čná ale
ve
jímavá.
Pracujem l´mi zaue
točných
projekto na skuch priam
vo firmá
o
ch
tuje vel´a , čo nám posky
praktick
ých zruč
ností. Urč
ite odpo
rúčam!
KEA Cop
e

nhagen,

Filip
Dánsko

Štúdium na CPHbusiness sa mi vel´m
i páči, nel´utujem absolútne, že som tu, robota
a ubytovanie tiež
bez problémov:)) Tiež som nad
miernu spokojná
s vašimi službami, všetko prebieha
lo hladko s prihláškou. Ak by niekto z budúcich
študentov potreboval poradiť, nemám problém pom
ôcť.
Barbora
CPHBusiness, Dánsko

rsity of
na Unive
Študujem
t finišujem
kde akurá sa mi tu
Glasgow
i
l´m
ester. Ve
druhý sem
a aj l´udia
r
e
p
je su
páči, škola ilí a prijemní. Kažim
sú tu vel´m
m za vaše
akujem vá
ď
e
n
d
á
p
do
Jozef
služby.
w
of Glasgo
University
ia
n
tá
ri
Vel´ká B
Vel´mi pekne Vá
m ešte raz
všetkým ďakujem
za pomoc
s prihláškami a
vybavovaním
školy, služby ktoré
ponúkate sú
úplne super a po
máhate vel´a
študentom, čo si
vel´mi vážim
:) Verím že sa Vá
m v tom bude
dariť aj po ďalšie
roky :)
Moje dojmy zo šk
oly a z Dánska? Tento školsk
ý systém je
úžasný a vyhovu
je mi ovel´a
viac akoby mi vy
hoval školský
systém na Slovens
ku. Som vel´mi spokojná. Čo
sa týka života,
je to o dosť ťažš
ie, ako som si
predstavovala, ale
nič, čo by sa
nedalo zvládnuť, a
je to perfektná príprava na bu
dúcnosť. A čo
je hlavné, keď pr
íde študent zo
Slovenska študova
ť do Dánska,
otvoria sa mu mož
nosti, o ktorých na Slovensku
ani nesníval.
Takže môžete to
aj za mňa odporučiť každému
a ak by niekto
mal otázky a chce
l by sa obrátiť na niekoho, kto
už v Dánsku
študuje, pokojne
ho na mňa
presmerujte :)
Karolína
CPHBusiness, Dáns
ko

Information Planet

| 29

Prečo študovať práve
vo Vel´kej
Británii
Zaujímavé
študijné
odbory

Najlepšie
univerzity
na svete

Uplatnenie
po úspešnom
ukončení školy

1
Možnosť výhodnej
študentskej
pôžičky

Získanie
kontaktov
do celého sveta

9
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5
Príjemné
ubytovanie
na internátoch

7

6
Štúdium
v angličtine
v medzinárodnom
prostredí

L´ahké nájdenie
brigády počas
štúdia

4

3
Inšpiratívne
podnikatel´ské
prostredie

2

Vybavenie škôl
najmodernejšou
technikou

10

8
Samostatná aj
tímová práca
na zaujímavých
projektoch

11

lednú
s
o
p
o
n
ož
Využi m ncovať štúdium
ina
šancu f pôžičkou!
ou
výhodn šk. rok 2019/20
vané pre

garanto

Tip IP
Štúdium vo Vel´kej Británii sa stále
oplatí. Ak vyštudujete na jednej z prestížnych britských univerzít, máte otvorené dvere ku
všetkým významným pracovným
pozíciám. Anglické a americké
vzdelanie patrí na celom svete
k tým najhodnotnejším a najviac
uznávaným. Podmienky na prijatie
sú pre Slovákov pritom rovnaké, ako
pre anglických študentov. Môžete si
vydýchnuť - v Británii nevyžadujú
žiadne prijímacie skúšky! Záujemcom o štúdium stačí úspešné vykonanie maturitnej skúšky a jazykového certifikátu (IELTS, TOEFL a i.),

v prípade niektorých partnerských
škôl môže byť IELTS nahradený
testom angličtiny, ktorý si môžete
napísať v našej agentúre. Obyvatelia
členských štátov EÚ platia rovnaké
školné a môžu ešte stále, napriek
plánovanému vystúpeniu Vel´kej Británie z EÚ, požiadať štát o výhodnú
pôžičku. Univerzity ponúkajú aj
štipendiá, ktoré pomáhajú náklady
na štúdium znížiť. Bakalárske programy trvajú rovnako ako u nás,
a to väčšinou 3 roky, magisterský
titul je ale následne možné získať
už po roku štúdia.
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Kde nájdeš naše
partnerské univerzity

Stirling

Glasgow

Londýn

Belfast

Conde Nast
GSM London
LCA Business School
University of Law London
DeBroc Business School
Northumbria University
Ulster University
Roehampton University
Newcastle University
City University London
Brunel University London
HULT International Business
School
University of West London
London Southbank
University
University of Law

Queen`s
University
Belfast

Falmouth
Falmouth University
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Newcastle
Belfast

Birmingham

Lancaster

Bucks New University
Ulster University
Roehampton University

Bradford
Derby

Coventry

Leicester

Coventry University

Birmingham

Gloucester
University of Gloucestershire

Bath

Coventry
Bedford
Gloucester
High Wycombe
Bath

Bath Spa University

High Wycombe
Bucks New University

Falmouth

Fakty o študentskej
pôžičke
Stirling

Newcastle

University of Stirling

Newcastle University

Glasgow
Glasgow Caledonian
University

Lancaster
Lancaster University

Pôžička až

Najskôr

ročne na celé
bakalárske alebo
magisterské
štúdium

od ukončenia
štúdia začínaš
splácať

30

Splácaš len

£9.250 1 rok
Derby
University of Derby

Bradford

Leicester

University of Bradford

De Montfort University

Norwitch
University of East Anglia

Luton
Londýn

Minimálna hranica pre
splácanie (ak je Tvoj
ročný príjem nižší ako
£21.000, tak pôžičku
nesplácaš)

Cranfield University

Cambridge
Colchester

z čiastky
presahujúcej
£21.000

£21.000

Bedford

Norwitch

9%

rokov po skončení
štúdia sa pôžička
anuluje

Cambridge
Anglia Ruskin University

Colchester
University of Essex

Luton
University of Bedfordshire

Príklad splácania pôžičky
Hrubý ročný príjem Mesačná splátka
£21.000

£0 NESPLÁCAŠ

£24.000

£22

£27.000

£45

£30.000

£67
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Krok za krokom
do Vel´kej Británie
1. Dohodni si
s nami stretnutie, kde
preberieme všetky
Tvoje možnosti

6. Podáme prihlášku
na viaceré vybrané
univerzity

2. Spoločne
vyberieme vhodné
univerzity a študijné
programy

4. Pomôžeme
Ti dať dohromady
všetky potrebné
dokumenty

5. Vytvoríme Ti
konto v anglickom
prihlasovacom
systéme UCAS

7. Získavaš potvrdenie
o prijatí :o)
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3. Poradíme možnosti
financovania
školného

8. Pripravíme Ťa
na odchod
(pomôžeme
s výberom ubytovania,
letenkou atď.)
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Univerzity
vo Vel´kej Británii
Vyše 30 našich partnerských univerzít vo Vel´kej Británii
kombinuje výbornú polohu s moderným vybavením
a najnovšími učebnými metódami.
6.

3.

2.
4.

1.

5.
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1. Študentská zóna na Northumbria University 2. Vstupná hala na
Coventry University 3. Študentský internát na University of East
Anglia 4. Knižnica Queen`s University Belfast 5. Laboratóriá na St.
George University 6. Študovňa na Newcastle University

www.lancaster.ac.uk

Lancaster
University

Špičková anglická univerzita,
ktorá ponúka prvotriedne vzdelanie
Ocenená titulom Najlepšia
univerzita za rok 2018!
Dynamické štúdium rozvíjajúce
vedomosti a zručnosti, nevyhnutné
pre uplatnenie sa na trhu práce,
prípadne pre ďalšie štúdium
Lancaster University patrí medzi
TOP 10 univerzít v hodnotení
spokojnosti študentov
Viac ako 280 bakalárskych
programov a široká škála
magisterských programov
Výskum na najvyššej
medzinárodnej úrovni

Prečo študovať na Lancaster
University?
Najlepšia univerzita vo Vel´kej
Británii za rok 2018
Nádherné prostredie, bohaté
na históriu a kultúru
97% absolventov sa po ukončení
štúdia zamestnalo alebo
pokračovalo v štúdiu (2017)
Študenti Lancaster University
patria medzi najspokojnejších
v krajine – až 91% miera spokojnosti
3. najlepší kampus v krajine
Centrálna poloha, dobrá
dostupnosť do okolitých miest
Jedinečný rezidenčný systém –
študenti môžu bývať a študovať
v rámci niektorého z deviatich
college
www.coventry.ac.uk

Coventry
University

15. najlepšia univerzita vo Vel´kej
Británii (Guardian Guide 2016)
Najlepšia univerzita pre
osobnostný rozvoj študentov
vo Vel´kej Británii
Výborná dostupnosť
do Birminghamu (20 min vlakom)
či Londýna (1 hod vlakom)
Kvalitné technické vybavenie,
špičkové poradenstvo pre
študentov
Veda a výskum, business
a management, umenie, startupové
centrum, moderné ubytovanie,
rozsiahla knižnica
Ocenenie fakúlt - Civil Engineering
(TOP 5 vo VB), Media Film
Studies (TOP 15 vo VB), Business

Management (TOP 20 vo VB)
3 kampusy (centrálny kampus
v Coventry, Londýn, Scarborough)
Prečo študovať na Coventry
University?
Patrí medzi TOP 4 % všetkých
univerzít na svete (2015 The Times)
Najmodernejšia univerzita
vo Vel´kej Británii za rok 2016
(Guardian)
Možnosť stáže vo firme na pozícii
podobnej študijnému oboru – škola
má vlastné kariérne centrum
97 % študentov sa po ukončení
štúdia do 6.mesiacov zamestanalo
alebo pokračovalo v štúdiu (2015)
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www.dmu.ac.uk

De Montfort
University

Štatút univerzity od r.1992, sídli
v meste Leicester

Prečo študovať na De Montfort
University?

Priatel´ské a bezpečné prostredie
v samotnom srdci Anglicka

170 odborov je akreditovaných
národnými inštitúciami Vel´kej
Británie

Blízka dostupnosť do centra
mesta (5 min chôdze)
Vyše 400 bakalárskych
a magisterských odborov
Najlepšie fakulty: Fashion and
Textile, Art and Architecture
(ocenené anglickou král´ovnou
Alžbetou II.), International Business
Vhodná pre študentov, ktorí
športujú a radi by sa venovali
športu aj počas štúdia a pre
mladých l´udí, ktorí sa zaujímajú
o inovácie a podnikanie

Spolupráca s vyše 150
medzinárodnými partnermi
Zahraničné stáže, výmenné
pobyty (Erasmus)
Medzinárodné prostredie –
študenti z vyše 130 krajín
Patrí medzi TOP 25 univerzít
vo Vel´kej Británii čo sa týka
úspešnosti pri hl´adaní zamestnania
po ukončení štúdia
50.najlepšia univerzita vo Vel´kej
Británii

www.anglia.ac.uk

Moderná, globálna univerzita

Anglia Ruskin
University

Hlavný kampus situovaný
v nádhernom prostredí mesta
Cambridge
Vynikajúca reputácia v UK aj
vo svete
Univerzita aktívne podporuje
mladých podnikatel´ov
Ročne pomáha vyše 2000
start-upom
Prečo študovať na Anglia Ruskin
University?
Podnikatel´ská univerzita roku
2014 (Entrepreneurial University of
the Year) podl´a denníka The Times
Študenti z vyše 177 krajín sveta
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Cena za najlepšie poradenstvo
pre študentov – Outstanding
student services 2012 (THE Awards
Univerzita investovala 122
miliónov libier do renovácie,
zariadenia a výskumu
Dobrá poloha kampusu v blízkosti
Londýna – výborné dopravné
spojenie
Kontakty s medzinárodnými
korporáciami z celého sveta
Študentská únia organizuje
množstvo akcií počas celého roka
Kampus v meste Chelmsford,
ktoré je jedno z najmodernejších
v UK, ponúka študentom perfektné
prostredie pre štúdium, športové
a spoločenské vyžitie

www.bathspa.ac.uk

Bath Spa
University

Založená v r.1952 (štatút univerzity
od r.2005)
Sídli v historickej budove v meste
Bath, má 6 fakúlt a 3 kampusy
Vysoká kvalita výučby,
pracovné stáže, výmenné pobyty,
konferencie
Spolupráca s partnerskými
inštitúciami a firmami po celom
svete
Ultramoderné zariadenie
a technológie
Menšia škola, priatel´ská rodinná
atmosféra
Prečo študovať na Bath Spa
University?
Viac ako 160 ročná tradícia

Každoročne hodnotená ako
najkreatívnejšia univerzita
vo Vel´kej Británii
Patrí do TOP 10 najmodernejších,
TOP 6 najkreatívnejších
a najinovatívnejších univerzít
vo Vel´kej Británii
Spolupráca s vyše 100 partnermi
z celého sveta – študenti
sa zúčastňujú na mnohých
zahraničných akciách (Edinburgh
Fringe Festival, Canadian
International Next Way)
Vysoké hodnotenie v kategórii
štýlu výučby a spokojnosti
študentov
Bath – jedno z najbezpečnejších
a najatraktívnejších miest pre život
v Británii
www.lsbu.ac.uk

London Southbank
University

Jedna z najväčších a najstarších
univerzít vo Vel´kej Británii
Len pár minút od centra Londýna
University of the Year for
Graduate Employment 2018
Vel´ký dôraz na praktické znalosti
a uplatnenie absolventov po škole
Špičkové vybavenie (rozsiahle
knižnice, špičkové filmové štúdiá,
laboratóriá atď)
2000 medzinárodných študentov
z 130 krajín sveta
2. najvyššie hodnotenie „Silver“
podl´a Teaching Excellence
Framework

Prečo študovať na London South
Bank University?
Špičková univerzita, je držitel´om
viacerých ocenení
Centrálna poloha v srdci Londýna
Vysoká úspešnosť pri nájdení
si práce – štúdium zamerané
na uplatnenie sa na trhu práce
(súčasťou štúdia sú aj pracovné
stáže a pod.)
Prvotriedne vybavenie –
niekol´komiliónové investície
do špičkového vybavenia vysokošpecializované laboratóriá
pre takmer každú disciplínu
Podpora – praktická podpora
študenta pre vytvorenie ideálnych
podmienok na štúdium aj život
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www.uwl.ac.uk

University of West
London

Štátna univerzita ocenená ako
Top Modern University v Londýne
(ôsma v rámci Vel´kej Británie)
Atraktívna lokalita v časti West
London
Špičkové a ultramoderné
vybavenie
Vynikajúce uplatnenie
absolventov na trhu práce
Výučba prebieha v simulovanom
pracovnom prostredí
Univerzita má 8 fakúlt (biznis,
turizmus, IT, hudba, zdravotníctvo,
právo a kriminológia, spoločenské
a humanitné vedy, film, médiá
a design).

Prečo študovať na University
of West London?
Ocenená ako top Modern University
v Londýne a ôsma vo Vel´kej Británii,
vynikajúce hodnotenie za kvalitu
výučby
98% absolventov sa do 6. mesiacov
po ukončení štúdia zamestná alebo
pokračuje v ďalšom štúdiu, vysoká
nástupná mzda
Super moderné vybavenie, špičkové
zariadenie, špecializované štúdiá
Najlepšie študentské odbory
(Student Union) v celej Vel´kej Británii
Najspokojnejší študenti
(niektoré kurzy dosahujú 100%
mieru spokojnosti)
Jedna z najrozmanitejších
študentských komunít

www.uea.ac.uk

University of East
Anglia

Založená v r.1963, nachádza sa
v meste Norwich
6.najlepšia univerzita v Anglicku,
10. v oblasti výskumu
4 fakulty, vyše 300 bakalárskych
a magisterských odborov
Univerzitný kampus (rozkladá
sa na ploche 200 ha) je malým
mestečkom s krásnou prírodou
Študenti sa radia medzi
najspokojnejších vo Vel´kej Británii
(2.miesto)

Prečo študovať na University
of East Anglia?
Široká škála odborov
Garantované ubytovanie pre
všetkých nových študentov
v kampuse školy
Vyše 200 študentských klubov
Najlepšia vysokoškolská
študentská únia vo Vel´kej Británii
(vol´nočasové aktivity, akcie,
festivaly)
Krásny kampus a prostredie
okolo školy
Norwich – bezpečné mesto, nízke
náklady pre študentov
94% absolventov si do 6.mesiacov
nájde prácu alebo pokračuje
v ďalšom vzdelávaní
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www.ncl.ac.uk/london/

Newcastle
University London

1 zo 4 kampusov Newcastle
University
Moderný kampus špecializujúci
sa na štúdium biznisu
Sídli v samotnom centre Londýna,
svetovom finančnom centre
Bakalárske a magisterské
business odbory, univerzitné
prípravné kurzy

Prečo študovať na Newcastle
University London?
Výborná poloha
Medzinárodné prostredie –
študenti z vyše 110 krajín
Spája študentov, absolventov
a firmy z celého sveta
Moderné vybavenie
Prepojenie s partnerskými
univerzitami po celom svete,
študentské stáže
Patrí do TOP 200 univerzít

www.falmouth.ac.uk

Falmouth
University

Špičková univerzita založená
v duchu kreativity a inovácií

Prečo študovať na Falmouth
University?

Úzka špecializácia na odbory
kreatívnych odvetví ako marketing,
grafický dizajn, umenie,
architektúra, fotografia, film
a video, vizuálne efekty, fashion
design, herectvo a mnohé ďalšie

Jedinečná univerzita s odlišným
spôsobom výučby

Nádherné kampusy ležiace
na pobreží Keltského mora
v prekrásnom prostredí grófstva
Cornwall
Kurzy prepojené na reálne
spoločnosti a množstvo
praktických projektov vrátane
možnosti pracovných stáží

Centrum tvorivého myslenia
a inovatívneho dizajnu
Široké portfólio kurzov
kreatívnych odvetví od umenia,
dizajnu, predstavení a módy až
po business, hry, hudbu a film
Academy of Music and Theatre
Arts (AMATA) – jedna z najlepších
v Európe
Falmouth je hodnotený ako
4. najlepšie miesto v UK pre život
Najvyššie hodnotenie „Gold“
podl´a Teaching Excellence
Framework
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www.essex.ac.uk

University
of Essex

Jedna z najpopulárnejších škôl
v Anglicku
Hlavný kampus v nádhernom
študentskom meste Colchester len
1.5 hodiny od Londýna
Je držitel´om množstva
prestížnych ocenení a v roku 2018
bola zaradená do úzkeho okruhu
kandidátov na prestížne ocenenie
University of the Year
Patrí jej 22. miesto vo vysoko
rešpektovanom The Times and
Sunday Times Good University
Guide
Najvyššie hodnotenie „Gold“
podl´a Teaching Excellence
Framework

Prečo študovať na University of Essex?
Študenti ju milujú! Univerzita
zaradená medzi TOP 10 univerzít
v oblasti spokojnosti študentov.
Úspešná kariéra - 95% zahraničných
absolventov pokračovalo v štúdiu
alebo sa úspešne zamestnalo
vo svojom odbore
Výborná poloha – blízko Londýna,
nízke náklady na život
Flexibilita a pestrý výber študijných
programov
Medzinárodne uznávaný titul
a vzdelanie
Životný štýl študentov v
kampusoch – študentská únia, 40
profesionálnych športových klubov
Ubytovanie – Garantované
ubytovanie pre zahraničných
študentov
www.derby.ac.uk

University
of Derby

Patrí medzi 30 najlepších univerzít
v UK

ktorú najčastejšie odporúčajú
medzinárodní študenti

Moderná, pokroková univerzita
v srdci Anglicka

Jedno z najlepších
medzinárodných študentských
centier na svete!

34 000 študentov z toho 1700
medzinárodných
Viac ako 300 kvalitných
bakalárskych a magisterských
programov
Najvyššie hodnotenie „Gold“
podl´a Teaching Excellence
Framework
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Špičkové vybavenie - škola
investovala 200 miliónov libier
do super moderného vybavenia
a špičkových technológií
(úplne nový športový komplex,
prvotriedne špecializované
laboratóriá a pod.)

Prečo študovať na University
of Derby?

96% absolventov sa do
6. mesiacov po ukončení štúdia
zamestná alebo pokračuje
v ďalšom štúdiu

Druhé miesto medzi univerzitami
moderného typu vo Vel´kej Británii,

Nižšie životné náklady
v porovnaní s Londýnom

www.law.ac.uk

University
of Law

Patrí k svetovým lídrom
v právnom vzdelávaní a trénovaní
nových úspešných právnikov
Viac ako 100 ročná história
Má až 11 kampusov v rôznych
častiach Anglicka vrátane Londýna
Zameriava na prax študentov a
má výborné prepojenia na rôzne
právnické firmy.
Možnosť zrýchleného
bakalárskeho štúdia za 2 roky
Najvyššie hodnotenie „Gold“
podl´a Teaching Excellence
Framework

Prečo študovať na University
of Law?
90 % učitel´ov sú praktizujúci
právnici
Univerzita spolupracuje až s 90
(z top 100) právnickými firmami vo
Vel´kej Británii
Zameranie na prax - poradenské
centrum v kampuse, prax v
zahraničí, povinné stáže,..
Skvelá medzinárodná spolupráca
Viac ako 1 200 študentov
zo zahraničia
91 % absolventov sa zamestná
do 6 mesiacov od skončenia školy

www.beds.ac.uk

University of
Bedfordshire

Moderná, inovatívna univerzita,
poskytujúca vzdelanie už viac ako
100 rokov
Živá a multikultúrna komunita
študentov a učitel´ov
Špičkové zariadenia pre výučbu
všetkých ponúkaných kurzov

Prečo študovať na University
of Bedfordshire?
Univerzita získala SILVER
hodnotenie za Teaching Excellence
Framework (TEF)

Excelentné výsledky
vedeckovýskumnej práce

Umiestnenie medzi TOP 10
univerzitami, ktoré si výrazne
zlepšili kvalitu vyučovania
za posledných 5 rokov (2018)

Poradenstvo v oblasti
zamestnania a hl´adaní práce

83 % celková spokojnosť
študentov podl´a 2018 NSS SURVEY

Moderné ubytovanie
Kampusy v meste Luton, Bedford,
Aylesbury a Milton Keynes

Fantastický študentský servis
Garantované ubytovanie
Vel´mi príjemné a bezpečné
prostredie
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www.qub.ac.uk

Queen’s University
Belfast

Vznikla v r.1845, jej korene siahajú
až do r.1810

Group (zastrešuje najlepšie školy
v UK)

9.najstaršia univerzita v Británii,
15.najkrajšia univerzita na svete

Najnižšie náklady na život pre
študentov vo Vel´kej Británii (o 50 %
nižšie náklady než v Londýne)

Vyše 170 ročné skúsenosti,
medzinárodná reputácia, špičkové
vzdelanie
Patrí medzi 10 najlepších univerzít
vo Vel´kej Británii, TOP 25 na svete
10 fakúlt, 390 odborov
Kampus v meste Belfast
Prečo študovať na Queens
University Belfast?
Patrí medzi TOP 200 univerzít na
svete
Členom prestížnej skupiny Russel

Belfast patrí k najbezpečnejším
mestám vo Vel´kej Británii
Perfektné vybavenie školy
(špičková knižnica, kino, športové
vybavenie)
Garantované ubytovanie pre
študentov do pešej vzdialenosti
od kampusu
Vyše 180 rôznych študentských
klubov a aktivít vo vol´nom čase
95 % absolventov si nájde
uplatnenie na pracovnom trhu
do 6 mesiacov

www.northumbria.ac.uk

Založená v r.1992

Northumbria
University

27 000 študentov z celého sveta
Kampus so zameraním na
business, v blízkosti slávnej
Liverpool street v centre Londýna
Špičkovo vybavené učebne
Spolupráca s univerzitami
a partnermi – možnosť získať
pracovné skúsenosti či pracovné
ponuky

v počte start-upov (malých
rozbiehajúcich sa biznisov
študentov)
Atraktívna poloha v centre mesta
- rýchla dostupnosť, centrum
svetového obchodu
Množstvo partnerov v Londýne
aj mimo neho – možnosti pre
kariérny rast študentov
24/7 knižnica – prístup ku 140 000
e-knihám, 50 000 e-časopisom
a 150 databázam
AACSB akreditácia pre obory
so zameraním na biznis

Prečo študovať na NUL?
1.miesto medzi všetkými
univerzitami vo Vel´kej Británii
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TOP 10 v zamestnanosti študentov
po ukončení štúdia

www.glos.ac.uk

University
of Gloucestershire

Založená v r.1834 (štatút univerzity
od r.2001)
3 kampusy
Zrýchlené 2-ročné bakalárske
programy (vyše 100 odborov) –
zníženie nákladov
Široká škála bakalárskych
a magisterských odborov

Prečo študovať na University
of Gloucestershire?
Zníženie nákladov - vďaka
zrýchleným 2-ročným bakalárskym
programom ušetrenie 1 roka štúdia
Krásne prostredie kampusov
obklopených prírodou, príjemná
priatel´ská atmosféra
Ubytovanie v kampuse školy
alebo v pešej vzdialenosti od školy
Študentská únia, vyše 50
študentských klubov (zamerané
na šport)
Študentské stáže, výmenné
pobyty v zahraničí
94% absolventov si do 6.mesiacov
nájde prácu alebo pokračuje
v ďalšom vzdelávaní

www. bucks.ac.uk

Bucks
(Buckinghamshire)

New University

Moderná univerzita zameraná
na vyučovanie formou praktických
projektov a vedeckého výskumu
Vysokokvalitné, profesionálne
vedené kurzy od ošetrovatel´skej,
zdravotnej a sociálnej starostlivosti
až po detekciu počítačových
podvodov, textílií a letectva
Škola má vynikajúce vzťahy
s priemyslom, združeniami
a riadiacimi orgánmi

Prečo študovať na Bucks New?
štúdium v inšpiratívnom,
priatel´skom prostredí dobre
vybavenej univerzity robí svoje
Výborná poloha kampusov – High
Wycombe, Uxbridge a Aylesbury
Kariérne zamerané kurzy –
priame podiel´anie sa na projektoch
z vybraného odvetvia
pomoc a podpora študentom
so špeciálnymi potrebami
Študentská únia Bucks získala
v 2018 prvenstvo v rámci UK
(NSS 2018)
Garantované ubytovanie pre
všetkých prvákov
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www.bradford.ac.uk

University
of Bradford

Univerzita s medzinárodnou
reputáciou poskytujúca excelentné
vzdelávanie vyše 50 rokov
Priekopníci v tvorbe a zavádzaní
nových kurzov
Prvá univerzita mimo Londýna,
ktorá ponúka part-time degree
kurzy
Kurzy sú navrhnuté v súlade
s meniacimi sa obchodnými,
spoločenskými, vedeckými
a environmentálnymi podmienkami
Škola spolupracuje s asociáciou
zamestnávatel´ov od miestnych až
po zámorské partnerstvá

Prečo študovať na University
of Bradford?
Budete súčasťou univerzity, ktorá
využíva výskum a technológie pre
dobro spoločnosti
Poslaním univerzity „Making
Knowlege Work“
Budete sa učiť od
vysokokvalifikovaných lektorov
a profesionálnych expertov v hightech zariadeniach špičkovej úrovne
ako je Motion Capture Studio
a Bloomberg Trading Room
Osnovy sú navrhnuté v spolupráci
s odborníkmi s dôrazom na
praktické skúsenosti

www.cranfield.ac.uk

Cranfield
University

Jediná univerzita v UK, ktorá
ponúka len magisterské programy

Prečo študovať na Cranfield
University?

Poskytuje štúdium a skúsenosti
svetovej kvality

Cranfield je jedným z piatich
najväčších komerčných
výskumných inštitúcií v UK

Špičkové zariadenia
a bezkonkurenčné partnerstvá
v odvetviach
Je svetovým lídrom v školení
odborníkov v oblasti technológií
a manažmentu
Aerospace, Defence and Security,
Energy and Power, Environment
and Agrifood, Manufacturing,
Transport Systems, Water, School
of Management
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Absolventi univerzity získali
CEO pozície v Top svetových
spoločnostiach
Pomer vyučujúcich k študentom
je 5:1 – jeden z najlepších na svete
Praktický prístup, špecializované
zameranie, obsah a kvalita výučby,
prepojenie s odvetviami
Unikátne študijné prostredie
Je päťnásobným víťazom Queen’s
Anniversary Prize for Further and
Higher Education

KANADA
NOVÝ ZÉLAND

AUSTRÁLIA

USA

Ponúkame
ďalšie zaujímavé
destinácie!

MALTA

Študijno-pracovné pobyty
Jazykové kurzy po celom svete
Stredoškolské programy
Odborné a vysoké školy

VEL´KÁ BRITÁNIA
ÍRSKO
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Čo ponúkame

Poradíme Ti
pri výbere správnej
školy

Komunikujeme
za Teba
s univerzitou

Poskytneme najaktuálnejšie informácie
o prijímacích
podmienkach

Pomôžeme Ti
so zostavením
motivačného listu

Bratislava

Vysoká 35, 811 06 Bratislava

tel.: 0911 38 31 38

info@informationplanet.sk

Pripravíme Ti
potrebné dokumenty
k prihláške

Pomôžeme
a poradíme pri hl´adaní
ubytovania

Zaistíme Ti letenku
a poistenie
za výhodnú cenu

Bezplatný test AJ u nás
v kancelárii (náhrada
za test TOEFL, IELTS)

Prešov

Hlavná 40, 080 01 Prešov

tel.: 0902 38 31 38
info@informationplanet.sk

Košice

Hlavná 20, 040 01 Košice

tel.: 0948 22 60 97
info@informationplanet.sk

www.informationplanet.sk

www.facebook.
com/IPSlovakia

