
SCANDINAVIAN
study

Investícia do vzdelania
prináša dlhodobo najväčšie 
úroky! Štúdium v   zahraničí 
so Scandinavian study ti dá 
jednoznačnú výhodu oproti 
ostatným absolventom na   
pracovnom trhu a rozhodne 
o tom, či sa pridáš na stranu 
tých, ktorí   vedia a majú alebo 
tých čo by chceli vedieť a mať...

„...študenti pomáhajú študentom“
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Ako to robíme?

Zahraničné inštitúcie, 
ktoré u nás zmluvne 
zastupujeme sme 
pedantne vybrali a sme 
garantom, že štúdium 
obsahuje tri základné 
predpoklady: štúdium 
je zamerané na prax 
a rozvoj kritického 
myslenia, absolventi 
konkrétneho odboru sú 
žiadaní na pracovnom 
trhu, štúdium prebieha 
v menších triedach, kde 
má mentor a študent 
vytvorený priestor na 
spoločnú intenzívnu 
prácu.

Čo robíme?

Od roku 2009 pomáhame 
našim študentom dostať 
sa ku kvalitnejšiemu 
vzdelaniu. V ponuke 
máme okrem Dánska 
a Švédska aj UK, 
Holandsko a Nemecko, 
a spolu viac ako 200 
študijných programov. 
Máme viac ako 80 
percentnú úspešnosť 
prijatých študentov 
za rok 2015/2016! 
Scandinavian study je 
ofi ciálnym registračným 
miestom British Council 
certifi kátu IELTS!

Prečo to robíme?

Sami sme absolventi 
univerzít v Škandinávii, 
a aj preto veríme, že v 
dnešnej dobe záleží viac 
ako kedykoľvek predtým 
na samotnom vzdelaní, 
ako len na získaní 
diplomu.

Veríme, že prístup ku 
kvalitnému vzdelaniu 
nie je privilégium pre 
„horných 10 000“, ale 
samozrejmosť pre 
každého študenta bez 
rozdielu!
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Preslov editora

Štúdium v zahraničí?  
Jednoznačne áno!

Som presvedčený, že mladí ľudia by mali skúsiť žiť aj mimo svojej 
rodnej krajiny – aspoň na krátky čas. Práve vysokoškolské obdobie je 
na to tým najideálnejším. Mladý človek je oveľa viac otvorený zmene a 
má stále energiu a vôľu meniť sa. 

Vedomosti 
a zručnosti 
nadobudnuté 
počas štúdia na 
vysokej škole 
sú prvotný a 
často jediný 
kapitál, ktorý si 
ako absolvent 
prinesieš na 

pracovný trh. Je to tvoje osobné know-
how, ktoré ti už nikto nikdy nevezme. No 
a to, akú kvalitu bude mať, závisí len na 
tebe! Budeš mať buď klasické slovenské 
štátne vzdelanie, ktoré nestačí re� ektovať 
svojím obsahom na zmeny a potreby v 
dnešnom globálnom svete alebo môžes mať 
moderné vzdelanie orientované na prax ako 
tvoji rovesníci z Dánska, Švédska, UK či 
Holandska? 

Štúdium v zahraničí ti dá jednoznačnú 
výhodu oproti ostatným absolventom na 
pracovnom trhu a rozhodne o tom, či sa 
pridáš na stranu tých, ktorí vedia a majú 
alebo tých, ktorí by chceli vedieť a mať! Je 
to jedinečná príležitosť, ktorá pozitívne 
ovplyvní a nasmeruje tvoju kariéru do 
ďalších rokov. Nasleduj zmenu. Nie na 
budúci rok, nie zajtra, ale práve teraz!

Týmto ťa, milý študent, chcem povzbudiť 
urobiť odvážne rozhodnutie, z ktorého 
budeš mať časom veľkú radosť a budeš na 
seba hrdý. Jednoznačne stojí za to opustiť 
overené pohodlie domova a vykročiť vpred 
za svojím snom!

Držím palce.

Roman Hutira, Scandinavian study

„V prvom roku sme sprostredkovali 
štúdium len asi 50 študentom. A 
dnes pôsobíme už aj v Čechách, v 
Poľsku a v Bulharsku. Za posledných 
6 rokov sme do zahraničia poslali už 
viac ako 2 000 študentov a stali sme 
sa u nás najúspešnejšou agentúrou v 
oblasti sprostredkovania štúdia.“

Roman Hutira, Scandinavian Study 
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Študujem Computer Science na škole EASV v meste Esbjerg.
Štúdium mi vyhovuje z dôvodu osobného prístupu vyučujúcich, 
aktuálnych vzdelávacích materiálov, množstvu akcií, workshopov 
školy a mnohému ďalšiemu. Štúdium v zahraničí mi otvorilo dvere 
k novým možnostiam a pripravilo ma na zvládanie situácií či už v 
mojom odbore alebo v živote. Učitelia a administratíva je na úrovni, 
pomáhajú aj nad ich povinnosti a možnosti. Mesto je pekné, dá sa 
tu nájsť ubytovanie, s prácou viem osobne pomôcť, pre chalanov, 
ktorí majú záujem makať v noci - slušný zárobok okolo 1500 € plus 
štipendium. 

Samuel Praznovský, Bratislava

Študoval som dva roky na VIA Horsens. Mesto je síce malé, ale človek 
tam nájde všetko, čo potrebuje. Vyučovanie bolo skvelé, veľa dobrých 
hodín, možnosť zvolenia si vlastného rozvrhu (elective subject). 
Najviac sa dávalo učiva na školský server, ktorý bol plný užitočných 
prezentácii a po doplnení informácií z kníh či wikipedie sa dalo 
pochopiť dané učivo jasne. Projekty a rôzne prípady, založené 
na reálnej problematike boli niečím novým no o to 
zaujímavejším poznatkom. Väčšinou počas hodín, alebo i na 
nosných projektoch sa pracovalo v skupinách 3-5 ľudí spolu. 
Bolo to určite lepšie ako prílišné a zdĺhavé prepisovanie 
poznámok ako u nás na SR.

Daniel Mašan, Košice

Na Slovensku som študovala niekoľko rokov, a tak mám s čím 
porovnávať, ale nebudem. Nedá sa porovnávať neporovnateľné. 
Systém štúdia (aspoň na Lillebælt) je rozložený na home study, 
lectures, assigments and group work - počas alebo po výučbe. Popri 
štúdiu a pár hodinách práce máte na výber: Beer pong, Bootcamps, 
TEDx talks, dobrovoľnícke práce, kajak, beh, bicykel a oveľa viac....
Dánsko dáva obrovskú príležitosť mladým ľuďom na osamostatnenie 
sa, či starším fellas začať odznova. Po nájdení práce, ktorá sa dá nájsť 
relatívne rýchlo (ak nie ste leniví alebo prieberčiví) a s poberaním 
štipendia sa dá fungovať 100% self-su�  cient. Patrím ku fellas 
a momentálne študujem logistiku v mestečku Vejle. Teda momentálne 
pijem piña coladu s mojou spolužiačkou z Nikaragui. Kto sa pridá?

Petra Nováčeková, Nitra

Nachádzam sa práve v Odense na Internshipe v jednej dánskej 
spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou ochranných a armádnych 

odevov pre � e Royal Danish Air Force Squadron 722. Ako 
študent Marketing managementu pracujem na vývoji nového 

produktu a prieskume trhu v Dánsku.

Už som 4. semester na Lillebaelt Academy a práve cez agentúru 
Scandinavian study som sa dostal do Dánska. Posielam fotku 

z Internshipu, myslím, že atmosféra fotky vystihuje slovné 
spojenia ako: Internship, Dánsko, štúdium v zahraničí, pohoda, 

relax, zábava, práca a podobne.

Tomás Tancoš, Bratislava
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Jako je v Dánsku zvykem, učitelé jsou neformální, prostředí 
moderní, vyučovací metody velmi efektivní, chodíte rádi 
do školy, prostoru pro seberealizaci spousta, těšíte se na 
své mezinárodní spolužáky a oni se teší na vás, nejste pod 
neustálým stresem a výsledků se přesto dosahuje. A na konec 
toho všeho pro vás ve škole uspořádají třeba koncert.
Těžko se to popisuje, protože každý si to musí prožít sám. 
Přeji všem příjemné zážitky, štěstí, spokojenost, úspěch a když 
budete mít čas, stavte se u nás v Næstvedu!

Peter Kostelanský, Praha

Išla som do Dánska preto, lebo som túžila ísť do zahraničia 
a vidieť svet, rozšíriť obzory a hlavne zažiť niečo lepšie ako 
Slovensko. Padlo to na Dánsko kvôli tomu, že štúdium je 
zdarma a zároveň kompletne v angličtine. Páči sa mi, že na 
všetko sa pozeráš z reálnej praxe a nemusíš sa memorovať hory 
kníh na skúšky.

Lucia Marová, Žilina

Studium v Dánsku a v České republice se nedá srovanat. 
Rozdíly jsou markantní. Celé studium je orientované 
na získání praktických dovedností. Přístup profesorů ke 
studentům je přátelský, neformální a snažejí se studentům 
vyjít vstříct. Studenti nemusejí trávit celé dny nad knihami  a 
bi� ovat se něco z paměti, zkoušky probíhají formou projektů a 
prezentací, kde se člověk nemusí stresovat. 
Já sama jsem poznala plno nových lidí a odvezla si plno 
příjemných zážitků. Chtěla povzbudit všechny, kteří by chtěli 
studovat v Dánsku, mají obavy z anglického jazyka a cizího 
prostředí. Nebojte se, vše se dá překonat!

Jana Šilerová, Jihlava

Jeden z mojich profesijných cieľov v blízkej budúcnosti je vrátiť 
sa domov a pomôcť rozvoju športu na Slovensku. Pre mňa je 
česť študovať v Dánsku, v jednej z najlepších krajín na svete, 
s rozvinutou sieťou športových organizácií. Veľmi si vážim 
prácu a úsilie našich lektorov, ktorí nám pomáhajú vybudovať 
si našu budúcnosť a profesijnú kariéru.

Peter Lacko, Nitra
Vždy som túžila cestovať, spoznávať nové krajiny, kultúry a 
ľudí. Jazyky boli pre mňa vždy vášeň. Preto, keď sa mi naskytla 
príležitosť ísť študovať do zahraničia, kde som mohla uplatniť 
angličtinu a vybrať si akýkoľvek program, o ktorý som mala 
záujem, neváhala som a prihlásila som sa.
Milujem cestovanie a turizmus bol vždy okruh môjho záujmu. 
Študujem, pracujem na polovičný úväzok, tvorím hudbu s 
miestnymi hudobníkmi, venujem sa mnohým aktivitám, ktoré 
mám rada a okrem toho som spoznala aj stovky ľudí z celého 
sveta. Absolvovala som  jazykovú školu, vďaka ktorej ovládam 
dánčinu.

Simona Brezanová, Trenčín
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Škola vychádzala v ústrety ako mohla - ak sa stalo, že 
odišiel notebook - škola poskytla náhradnú verziu, 

takisto knihy vo formáte PDF aby sa nemuseli 
platiť veľké peniaze za tlačené verzie. Takisto 

poskytovala rôzne iné služby - zapojenie sa do 
dobrovoľných mimoškolských aktivít ako krúžkov 

cez debatný až po kluby pre rozvoj ako DSR atď., 
ďalej tu bola k dispozícii knižnica, hracie konzoly, 

stolové hry ale i stravovanie vo veľkej kantíne. Škola 
takisto pomáhala aj s vybavovaním rôznych stáži 

(internshipov) do zahraničia kedy sme mohli toto 
využiť a ísť napríklad do Číny, Španielska atď.

Ján Marko, Bratislava

Rozdiel medzi štúdiom
na Slovensku a v zahraničí

U nás sa učí študent podľa tzv. subjektovo orientovanej výuky. Študent musí v podstate 
memorovať to, čo učiteľ od neho chce. Ak to vie, tak mu stačí prísť na skúšku a tam 
povedať požadované učivo. Problém je, že takto nadobudnuté učivo študent po 
krátkom čase zabudne. 

Školstvo v zahraničí sústreďuje štúdium na prax. Ide o tzv. problémovo orientovaná 
výuka. Napríklad, keď študujete marketingový manažment – analyzujete nejakú � rmu, 
ktorá má nejaký problém a riešite ho na konkrétnom príklade. Hľadajú sa konkrétne 
riešenia na tento problém. Na Slovensku sa pracuje individuálne, v zahraničí zase 
kolektívne. Samozrejme, keď sa  robia takéto kolektívne projekty, každý študent sa 
musí vedieť vyjadriť k problematike aj individuálne.

Musí si pripraviť powerpointovú prezentáciu a sám si ju obhájiť pred pedagógmi aj 
ostatnými študentmi. V zahraničných školách sa každý zaujíma o názor každého 
študenta, každý je tam osobnosť. Veľkým rozdielom oproti naším vysokým školám je aj 
prax počas štúdia na univerzite, tzv. Internship. Študenti ju absolvujú vo � rmách doma 
alebo kdekoľvek vo svete.

Ak si študenti vyberú prax v krajine Európskej únie dostanú na to ešte aj grant, a to 
vo výške približne 390 eur na mesiac. Samozrejme počas tohto obdobia dostávajú od 
� rmy, v ktorej praxujú aj plat. Nám sa pre našich študentov podarila vybaviť prax v 
Číne, Nikaragui, Austrálii, Peru či Nemecku.

Rozdiel medzi štúdiom u nás a v zahraničí
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Moderné odbory COMMERCE MANAGEMENT

EURO ASIA BUSINESS LOGISTICS MANAGEMENT DESIGN, TECHNOLOGY & BUSINESS 
(GRAPHICS)

Zoznám sa s výzvou – staň sa kvali� kovaný, motivovaný a 
kompetentný pracovník vo vedúcich pozíciách a pracovný trh 
vám bude „kľačať pri nohách“.

Program Commerce management má za cieľ kvali� kovať 
študenta nielen v teoretickej ale hlavne v praktickej rovine výziev 
pracovného trhu v globálnom vnímaní. Umožní ti pracovať 
v riadiacich centrách po celom svete s radom pracovných 
príležitostí. Typické pracovných pozície absolventov programu 
Commerce management sú napr.: , vedúci projektu, plánovač 
podnikania,  senior management v oblasti logistiky a odvetvia 
cestovného ruchu.
Stáž je navrhnutá po dobu dvoch semestrov  tak, aby � rma a 
študent mohli mať dostatočný časový horizont na exekúciu a 
dokončenie zložitých úloh, pričom študent môže získať rozsiahle 
skúsenosti v profesionálnej praxi.

Ak máš záujem o medzinárodnú kariéru v oblasti 
predaja, manažmentu a marketingu, a chcel by si 
študovať dva roky v Číne,  je tento program priamo 
pre teba! IBA a Shanghai Financie University spoločne 
vyvinuli špeciálnu príležitosť pre európskych a 
ázijských študentov  a získať dvojitý  titul v odbore 
riadenia podniku. V tomto programe budeš  študovať  
marketing, manažment,  komunikáciu  a ekonómiu v 
globálnom kontexte.

Okrem toho sa naučíš,  ktoré faktory zohrávajú 
dôležitú úlohu v obchode medzi európskymi a 
ázijskými krajinami, a nadobudneš vzdelanie z oblastí 
práva, etiky, psychológie a čínskeho jazyku, aby si 
bol schopný analyzovať problematiku rozdielnosti  a 
rovnosti kultúr. Keďže program pribieha v Európe aj 
Číne, staneš sa súčasťou medzinárodného prostredia, 
ktoré ti umožní žiť a komunikovať s ľuďmi z rôznych 
kultúr,  čo je obrovskou výhodou pre tvoj osobný a 
profesionálny rozvoj. 

Logistika je jednou z hlavných činností v rámci 
každej spoločnosti. Môže byť rozdelená na 2 
hlavné časti či zamerania: časť zaoberajúca sa 
hlavne výkonom a časť zaoberajúca sa nákladmi. 
Ich cieľom sú krátke dodacie lehoty, maximálne 
využitie dostupných produkčných kapacít, nízke 
prepravné náklady či spoľahlivé dodržiavanie 
termínov. Spoluprácou rôznych odvetví sa 
optimalizuje proces rozhodovania a plnenia 
uvedených cieľov. Do logistiky spadá viacero 
oblastí: tok informácii, preprava, skladovanie, 
inventarizácia, manipulácia s materiálom či 
bezpečnosť.

Obľúbené sú najmä odbory s veľkou perspektívou 
zamestnania sa neskôr v Dánsku a sem Logistics 
management jednoznačne patrí.

Chceš pracovať v oblastiach, ktoré pokrývajú gra� cký 
dizajn , gra� ckú výrobu a uvádzanie produktu na trh 
? Potom je Design, Technology & Business tou pravou 
voľbou! Môžeš pracovať v gra� ckých podnikoch, 
v reklamných agentúrach, vydavateľstvách, v 
marketingových oddeleniach. Praktická časť 
je spojená s tvorivou resp. estetickou súčasťou 
organizačnej stránky programu.

Získaš zručnosti v oblasti gra� ckého dizajnu 
programov ako napr. Illustrator, Photoshop, InDesign. 
Získaš vedomosti o procese gra� ckého návrhu od 
nápadu až po hotový výrobok, obchodné znalosti o 
� rme, obchode a komunikácii v gra� ckom priemysle.  
Počas svojho štúdia budeš mať niekoľko možností ísť 
do zahraničia na povinnú prax. 

M
oderné odbory
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COMPUTER SCIENCE

AUTOMATION ENGINEERING 

FINANCIAL MANAGEMENT

SPORT MANAGEMENT

ARCHITECTURAL TECHNOLOGY AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT

WEB DEVELOPMENT

Hľadáš vynikajúce kariérne vyhliadky v odbore 
IT ? Máš záujem o nájdenie riešenia a nápadu na 
základe analytického prístupu ? Chcete získať vysoko 
uznávanú kvali� káciu ? Chceš pracovať v oblasti 
informačných technológií , ako sú : Programátor, Web 
developer, Správca siete, Správca systému alebo IT 
koordinátor. Počas svojho štúdia budeš mať niekoľko 
možností ísť do zahraničia na povinnú prax. 

Program je zameraný na praktický prístup – ” 
Learning by doing ”  a program sa skladá z časti a to:
• Programming –  Java, C# /NET, MS SQL Server.
• System development  - UP, UML , XP
• Companies and technology – IT based business 
concepts, ERP systems, IT security, MS Windows 7, 
Windows Server 2008, VM-ware
• Specialisation – Programming of Robots, Agile 
Development, Databases, Web Development, Mobile 
Development, System Administration, etc.

Chceš byť súčasťou rozvoja riešení, ktoré sú 
energeticky účinné pre pracovné prostredie v oblasti 
energetiky, životného prostredia a priemyselnej 
výroby? Automation engeneering sa zaoberá rozvojom  
bezpečných a inovatívnych riešení pre podniky 
s cieľom zabezpečiť optimalizáciu a rozvoj ich 
technických systémov a automatizované zariadenia, 
ako sú technológie robotiky.

Obsahom programu je: Elektrotechnika a meracie 
techniky, Regulačná technika, rovnako akorobotika, 
Kon� gurácia a programovanie, Príprava a šírenie 
technickej dokumentácie, Sieťové technológie, 
Stavba a projektové riadenie automatizácie procesov, 
Inštalácia a optimalizácia veľkých priemyselných 
stavieb či priemyselnej výroby.
Príklady pracovného uplatnenia po škole: Vývojový 
inžinier, SRO (Control, Regulation and Operations) 
inžinier, Riadenie, regulácia a monitorovanie techniky, 
Servisný technik, Programátor PLC.

Chceš pracovať vo � nančných, hypotekárnych, kreditných 
inštitúciách, správe majetku, poistení, nehnuteľnosti alebo 
ako � nančný pracovník v iných spoločnostiach?
Finančný manažment je manažment, ktorý sa sústreďuje 
na problémovú oblasť riadenia � nančného hospodárenia 
� riem. Profesijný vzdelávací program Finančný 
management a strategické riadenie � nancií je zameraný 
na získavanie základného povedomia o podnikových 
� nanciách, plánovaní a investičnom rozhodovaní, 
controllingu a meraní výkonnosti podniku.

Veľký dôraz sa kladie na pochopenie vzťahov medzi 
operatívnym a strategickým plánovaním v podniku. 
Úlohou študenta bude zvládnuť základné postupy 
riadenia, cash-� ow a likvidity � rmy, rovnako ako metódy, 
ich analýzy a hodnotenia. Počas svojho štúdia budeš mať 
niekoľko možností ísť takisto do zahraničia na povinnú 
prax. Štúdium sa skladá z predmetov ako: Financial 
businesses, Business economics, Global economics, 
Business law; statistics, Customer relations management, 
Management and communication. 

Chceš sa podieľať na koordinácií a poskytovaní 
športových a voľnočasových podujatí? Si rodený vodca a 
manažér? Program Sport management ti dáva možnosť 
spojiť svoju vášeň pre šport a udalosti s hĺbkovým 
pochopením obchodných mechanizmov v športe a iných 
aktivitách.

Tento program ti dá dôkladné znalosti a schopnosti 
prostredníctvom pevných základov teórie a praxe a 
poskytuje tak široké možnosti pre zaujímavé pracovné 
miesta po dokončení svojho vzdelania. Program je 
zameraný na prípravu študentov na dynamickú úlohu v 
športe a event management  po celom svete.
Program obsahuje: Športový priemysel a jej kontext, 
Šport Marketing – Správanie spotrebiteľa, Sponzoring 
Fundraising, Stratégia, organizácia a riadenie športového 
klubu, Sport economics (šport ako produkt, šport 
a � nance), Metodológia a výskum v športe, Právo, 
športové zmluvy a riadenie rizík. 

Chceš sa dozvedieť všetko o ECO-architektúre v 
digitálnom svete dizajnu a takisto sa naučiť ako 
navrhnúť, plánovať, stavať a spravovať kompletné 
stavebné projekty od začiatku až do konca? S 
profesionálnym bakalárskym titulom v odbore 
Architektúry, Technológii a riadení stavieb (ATCM), 
máš možnosť sa stať veľmi cenným prínosom pre 
architektonické a stavebné � rmy vo svete. 

Štúdium sa skladá z predmetov ako:  Building 
and construction drawings, Construction details, 
Quali� ed choices of building materials for a concrete 
multi-storey building project, Conversion and 
renovation of older buildings , Implementation and 
construction of industrial, sports buildings.

Snívaš o budúcej kariére v rámci webovej a 
multimediálne technológie? Potom bakalársky titul v 
odbore Web Development  je práve to, čo hľadáš.

Program Web Development ti poskytne kompetencie 
pre prácu pri návrhu a konštrukcii všetkých druhov 
webových aplikácií. Naučíš sa pracovať naprieč 
médiami, aplikáciami a platformami, a budeš 
získavať vedomosti s analýzou a použivaním rôznych 
systémov, ako sú XML a CMS. Stručne povedané, 
program Web Development je tvojou cestou za 
sľubnou a vzrušujúcou  budúcnosťou vo  svete webu a 
multimediálnej techniky. Obsah a štruktúra kurzu sú 
špeci� cky naplánované smerom k budúcnosti, v rámci 
internetových a multimediálnych podnikov. 
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„...študenti pomáhajú študentom“

FASHION DESIGN

MARKETING MANAGEMENT

SERVIS, HOSPITALITY & 
TOURISM MANAGEMENTPriebeh programu sa sústreďuje na odevný priemysel 

a ponúka základné znalosti o profesii a použitých 
teórií a metód v rámci módy a životného štýlu. 
Program učí základné zručnosti, ktoré sa budú hodiť 
v tvojej budúcej kariére. Získaš základné konštrukčné 
schopnosti, rovnako ako možnosť nahliadnuť do 
celého procesu návrhu od prvých skíc už v čase 
výroby. Dozvieš sa o cieľových skupínách, trendoch 
a tendenciách a o tom, ako sa orientovať v módnom 
priemysle. Všetky kresby sú vykonávané ručne, ale 
tiež sa naučíš používať gra� cké nástroje napr. Adobe 
na vypracovanie  prezentácie tvojho portfólia.

Budeš mať možnosť pracovať v tíme s ďalšími 
dizajnérmi, marketingovými odborníkmi, webovými 
manažérmi a pod. Odbor ti poskytne široké znalosti 
z mnohých rôznych profesií, ktoré môžu nastať, 
akonáhle dokončíš svoje vzdelanie. Tak zažijete širokú 
spoluprácu s ostatnými medzinárodnými programami 
Via Teko Design & Business. Preto sa snažíme  uistiť 
sa, že všetci študenti tvoria jasný a realistický obraz 
módneho priemyslu, a vytvoriť silnú sieť počas ich 
vzdelávania. 

Máš podnikateľský talent ? Zaujímaš sa o uplatnenie 
svojej analytickej schopnosti v podnikaní či v 
oblastiach ako import – export, marketing, sales? Ak 
áno, budeš dobre pripravený na prácu s úlohami  v 
odbore Marketing Management!

Program poskytuje najnovšie nástroje potrebné pri 
štúdiu v oblasti marketingu (napr. Sales Management), 
rovnako ako štúdie o súčasných techník v oblasti 
marketing managementu. Marketingoví manažéri 
sú veľmi žiadaní, pretože vedia, ako pracovať 
systematicky a vedia vypracovať cielené � remné 
marketingové stratégie a sú vysoko kvali� kovaní, 
pokiaľ ide o analýzu plánovanie a organizovanie. 

Počas svojho štúdia budeš mať niekoľko možností ísť 
do zahraničia na povinnú prax.  Naučíte sa vypracovať 
zmluvy, analýzu trhu resp. strategickú analýzu trhu. 
Osvojíte si predaj a vyjednávacie techniky Micro 

Snívaš o kariére, kde budeš vytvárať zážitky a služby 
pre ostatných? Diplom ťa oprávňuje pracovať nezávisle 
na vývoji, plánovaní, realizácií a poskytovaní služieb 
založených na skúsenosti na medzinárodnej úrovni 
v podnikoch a organizáciách v rámci sektora služieb 
a v oblasti športu, podujatí, turistických atrakcií, 
cestovnom ruchu, rovnako ako v prostredí hotelov, 
konferencií a reštaurácií .

Okrem povinných predmetov, si musíte zvoliť 
na unverzite jednu z troch špecializácií : Hotel & 
Restaurant Management, Management cestovného 
ruchu, Sport & Event Management . 
Počas svojho štúdia budeš mať niekoľko možností 
ísť do zahraničia na povinnú prax. Môžeš ísť do 
zahraničia až na jeden celý semester a váš študijný 
pobyt či stáž môže prebiehať kdekoľvek na svete . 
Inými slovami, budete mať úlohu v samo-utváraní 
svojho vzdelania tak, ako chcete.
S titulom z odboru Hospitality & Tourism 

a Macro ekonómie, marketingové stratégie a 
projektové riadenie. 

Štúdium sa skladá z predmetov ako:  International 
marketing and sales , Managerial economics, 
Entrepreneurship , Communication , Logistics, 
Organisation, Market communication, 
Management, Languages , Law. 

Management, budeš mať tiež dobrý základ pre 
štart vlastnej agentúry, vlastnej reštaurácie , hotela, 
etc. Štúdium pozostáva z predmetov ako Historical 
development, traditions and trends, Food & 
Beverage, Law, Optimisation of Earnings, Strategic 
co-operation and development, Introduction 
to the Business Community, Structure and 
Development Analysis, Law. Naučíš sa pracovať  
s pojmami ako Market Analysis, Marketing, 
Innovation, Tourism Planning.

M
oderné odbory

CULTURAL HERITAGE 
Zajímáš se o kulturu, prírodu, hospodárstvo a 
baví ťa komunikácia? Potom je program Natural 
and Cultural Heritage Management v Hjørringu 
to, čo hľadáš! V priebehu Tvojho štúdia sa budeš 
zaoberať problematikou  interakcie medzi človekom  
a prírodou,  formami kultúrneho vyjadrenia  a 
prelínaním rôznych kultúr.  Počas štúdia budete 
spolupracovať s podnikmi a organizáciami z 
oblasti  priemyselnej praxe, politiky a štátnej správy, 
záujmovými organizáciami, a pod.

MANAGEMENT 
ACROSS EUROPE
Ak máš záujem o medzinárodnú kariéru v rámci 
obchodu, manažmentu a marketingu, a ak by 
si chcel niekoľko rokov študovať v zahraničí, 
potom je tento program priamo pre Teba. Počas 
tohto programu, budeš študovať v troch rôznych 
krajinách. Prvý rok je na IBA, druhý na UC 
Leuven-Limburg (University College Leuven-
Limburg), v Belgicku. A v treťom roku máš na 
výber z niekoľkých univerzít vo Veľkej Británii a 
Francúzsku. 
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„...študenti pomáhajú študentom“

AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

EXPORT & TECHNOLOGY 
MANAGEMENT

ENERGY TECHNOLOGY

ICT ENGINEERING

PRODUCTION TECHNOLOGY

VALUE CHAIN MANAGEMENT

Ak vás zaujímajú najnovšie technológie v elektronike, 
hydraulike a automatike, zvážte odbor Automotive 
Technology na Business Academy Aarhus. Patrí k 
ojedinelým odborom v Dánsku. Hlavným cieľom 
programu je vývoj a optimalizácia pretekárskych áut 
na všetkých úrovniach. Osvojíte si všetky elementy 
motošportu a naučíte sa, ako tie najlepšie zaviesť 
priamo na automobilový trh.

AP program kladie dôraz na okruhy ako: 
Motorsport and optimising, Complex fault-� nding 
a Management. Po absolvovaní programu potom 
môžete pokračovať napríklad v Top-up bakalárskom 
programe Innovation and Entrepreneurship alebo 
rovno pracovať v praxi.

Túžite pracovať po celom svete? Cestovať z kontinentu 
na kontinent a čeliť výzvam medzinárodného 
obchodu?  Počas celého bakalárskeho programu 
spoznáte, ako obchod funguje z obchodného, ale 
aj technického hľadiska a nadobudnete zručnosti 
nutné na spojenie zákazníkov a obchodníkov. 
Prvých dva a pol roka pozostáva z praktickej 
výučby cez podnikanie, marketing alebo predaj. V 
predposlednom semestry ako študenti Export & 
Technology Managementu budete mať šancu uplatniť 
svoje vedomosti na pracovnej stáži v Dánsku alebo 
kdekoľvek inde na svete. 

Dvere pracovného trhu sú vám dokorán otvorené a to 
predovšetkým pri pozíciách ako Export consultant, 
Export director, Product manager alebo Purchasing 
manager.

Ak snívate o tom stať sa vyhľadávaným odborníkom 
na energetiku, je odbor Energy Technology na 
UCN tým správnym prvým krokom! Počas štúdia 
tohto programu sa naučíte zvládať úlohy týkajúce 
sa elektriky, vykurovania, vody a odpadového 
hospodárstva. Osvojíte si vývoj a praktickú inštaláciu 
a riešenia ako je napr. vnútorná vzduchotechnika, 
výhrevová pumpa a iné, a to nielen pre domácnosti a 
súkromné budovy, ale aj pre priemyselné haly! 

Po absolvovaní môžete buď pokračovať na Top-up 
bakalárskom programe Product Development & 
Integrative Technology a alebo sa veľmi dobre uplatniť 
ako energetickom inžinierstva či v projektovom 
manažérstve.

Sú informačné technológie, vývoj so� vérov a 
multimédiá vašej vysnívanú budúcnosťou? ICT 
Engineering na VIA Horsens vám umožní, aby sa 
sen stal skutočnosťou! Počas štúdia bakalárskeho 
programu ICT Engineering získate vedomosti a 
zručnosti potrebné na ovládanie informačných 
systémov. Celé štúdium je veľmi � exibilné, a preto 
vám umožní zvoliť si množstvo predmetov, ktoré vás 
zaujímajú najviac, a ktorým sa chcete v budúcnosti 
venovať!

ICT Engineering zahŕňa tieto hlavné študijné 
okruhy: So� ware Development, Programming 
electronics devices a Web & Multimedia. Súčasťou 
štúdia je aj polročná pracovná stáž podľa vášho 
výberu.

Snívate o prácu v priemyselnom dizajne? Program 
Production Technology na KEA je správnym 
krokom! Zdokonalíte sa v použití technických, 
inovatívnych, kreatívnych a analytických schopností, 
ktoré súvisia s vývojom, produkciou a predajom 
produktov priemyselného dizajnu. Program vás 
preto naučí všetko od začiatočného vývoja priduktu, 
až po � nálny predaj.

Počas prvého roka štúdia sa naučíte základy 
hlavných zručností a znalostí odboru a v druhom 
ročníku si už môžete vybrať konkrétny okruh, 
ktorý je pre vás zaujímavejší: Product development 
alebo Production and process optimisation. Po 
absolvovaní môžete pokračovať v štúdiu Product 
Development and Integrative Technology na 
bakalárskej úrovni, alebo pracovať v širokom odbore 
priemyselného dizajnu.

Zaujíma vás, ako prebiehajú komplexné procesy 
v globálnom obchode? Program Value Chain 
Management na VIA Horsens vás do týchto procesov 
zasvätí! Ako právý sa musí kúpiť materiál, potom 
sa vyvinúť a vyrobiť konkrétny produkt, zaplatiť 
pracovná sila, naplniť sklady, vyjednať transport, 
produkt distribuovať a nakoniec predať. Znie to 
jednoducho? Nie tak celkom!

Absolventi Value Chain Management programu sú 
veľmi žiadaní práve preto, že sa počas štúdia perfektne 
naučia orientovať v týchto zložitých procesoch. 
Prakticky zameraný odbor vás vďaka množstvu 
projektov a spolupráce s konkrétnymi � rmami z celej 
krajiny, perfektné pripraví na vašu budúcu prácu.
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školy

ZIBAT - ZAELAND INSTITUTE OF 
BUSINESS AND TECHNOLOGY

DÁNSKO DÁNSKO DÁNSKO DÁNSKO

IBA - INTERNATIONAL BUSINESS 
ACADEMY 

Je regionálna akadémia v regióne Zéland, 
kde sa nachádza aj hlavné mesto Kodaň. Je 
našou prioritne odporúčanou školou. Zibat 
má päť medzinárodných školských areálov 
lokalizovaných v sympatických mestách Næstved, 
Slagelse, Nykøbing F,  Roskilde a Koge.

Výhody štúdia na ZIBAT sú relatívne malé 
náklady na život a to najmä na campusoch 
Naestved a Slagelse. Veľkou ýhodou je takisto 
možnosť zamestnania sa priamo v Kodani, kde je 
pre študnetov dostatok pracovných príležitostí. 
Obľúbené sú najmä odbory ako Commerce 
management, Logistics alebo Computer 
science. 

IBA pôsobí v oblasti vzdelania už viac ako 100 
rokov a dnes je hlavnou vzdelávacou inštitúciou 
v samotnom srdci Dánska, v meste Kolding.  
Škola ponúka programy zamerané na business, 
marketing, � nancie, manažment, podnikanie 
a dizajn. Programy kombinujú akademické 
a teoretické základy s dôrazom na najnovšie 
vyučovacie a študijné metody zahŕňajúce medzi-
odborové projekty a skupinovej práce. 

Škola IBA úzko spolupracuje s � rmami 
a organizáciami ako v Dánsku a aj vo 
svete. Obľúbené sú najmä odbory s veľkou 
perspektívou zamestnania sa neskôr po celom 
svete ako napr. Business Management across 
Europe alebo Euro-Asia Business Management.

Partnerské školy
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DANIA - DANISH BUSINESS 
ACADEMY

UCN – UNIVERSITY COLLEGE OF 
NORTHERN DENMARK 

Akadémia sa nachádza v nových moderných 
budovách na južnom okraji mesta Randers a 
v meste Viborg. Ponúka vynikajúce študijné 
zázemie pre viac ako 800 zahraničných 
študentov, vrátane najnovších IT zariadení a 
24-hodinový prístup do IT centra. 

Výhody štúdia na DANIA sú relatívne malé 
náklady na život oproti napríklad Kodani a 
krátka vzdialenosť z internátu na školu. Škola 
má silné väzby na regionálny priemysel a 
obchod, ktorí sa takisto podieľajú spätne na 
rozvoji inštotúcie. DANIA je jednotkou, čo sa 
týka odborov ako sú IT technology, Automotive 
technology a Financial management.

UCN sa nachádza v severnej časti Dánska, vo 
štvrtom najväčšom meste Dánska v Aalborgu. 
Ponúka viac ako 15 študijných programov v 
anglickom jazyku, a sú orientované na praktické 
využitie vedomostí. 

Aalborg vás na prvý pohľad zaujme krásnymi 
historickými budovami, malebnú atmosféru 
mesta tiež podčiarkuje kanál Lim orden, ktorý 
rozdeľuje Aalborg na dve hlavné /mestskej časti 
– Aalborg a Norresundby/. Jednou z hlavných 
atrakcií počas roka je Aalborg Karneval, festival, 
na ktorý sa schádzajú ľudia z celého Dánska 
každým rokom priťahuje viac ako 100.000 
divákov z celého sveta. Obľúbené sú najmä 
odbory ako Hotel management, Architektúra či 
Energy technology.
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LILLEBAELT BUSINESS ACADEMY BUSINESS ACADEMY SOUTH 
WEST (BASW) 

Lillebaelt Academy ponúka svoje študijné 
programy v skvelom meste Odense, a takisto v 
meste Vejle. Škola kladie dôraz na profesionálne 
študijné prostredie a pre svojich študentov má 
pripravené triedy s moderným vybavením. V 
roku 2016 škola postavila úplne novú katededru 
v centre Odense.

Mesto Odense, je rodné mesto H.Ch. Andersena. 
Podľa viacerých štatistík má dokonca najviac 
zapísaných študentov zo všetkých dánskych 
miesta. Odense sa nachádza sa na ostrove Fyn, 
len cca. 90 minút vlakom z Kodane. Obľúbené 
sú najmä odbory ako Hospitality management a 
Logistics management.

BASW je jednou z najväčších obchodných akadémií 
v Dánsku s viac ako 900 študentmi,  pričom až 
30% tvoria medzinárodní študenti. BASW má 
dva hlavné kampusy; v meste Esbjerg a druhý 
sa nachádza v meste Sønderborg. Škola má svoj 
“Carrier centre”, ktoré slúži ako zdroj inšpirácie, 
miesto na Brainstorming študentských ideí a pomoc 
študentom pri hľadaní práce a stáží. 

Mesto Esbjerg je prístavné mesto na juhozápadnom 
pobreží. V Esbjergu je dosť múzeí, obchodov a 
celoročne organizovaných udalostí a festivalov na 
to, aby ste sa mohli baviť po celý rok! Na BASW 
nájdete obľúbené odbory s veľkou perspektívou 
zamestnania ako sú: Hospitality management, 
Fashion design alebo Marketing management.

Partnerské školy

TEKO DESIGN COLLEGE  AALBORG UNIVERSITY 

TEKO je v Dánsku a aj v celej Škandinávii najväčšou 
vysokou školou v rámci módneho priemyslu a 
životného štýlu. Vyše 1100 mladých ľudí študuje 
v oblasti odevného návrhárstva, textilu nábytku či 
interiérového vybavenia. VIA TEKO je jedinečným 
miestom pre rast dizajnérskeho sebavedomia a 
podnikateľského ducha!

Dánska móda a životný štýl spoločnosti sú do 
značnej miery značkou absolventov TEKO. Školská 
história je plná charizmatických duší, osobnosti, 
ako Aage Damgaard, Carlo Wichman Madsen, týto 
všetci sú absolventami TEKO Design College. 
TEKO sa nachádza v meste Herning a študovať 
môžete odbory ako Fashion design, Pattern design 
alebo Purchasing management či Branding.

AAU sa nachádza v severnej časti Dánska, v 
meste Aalborg. Figuruje v medzinárodnom 
rebríčku najlepších svetových univerzít a v 
oblasti strojárstva, robotiky a technológií a patrí 
medzi najväčšie univerzity v Škandinávii. Takisto 
ponúka vzdelávanie a výskum v oblastiach 
spoločenských, humanitných a technických vied.

Od samého začiatku boła Aalborg University 
známa svojou formou vzdelávania, založeného 
na projektových prácach známich ako “Aalborg 
PBL – Problem based learning”. Aalborg 
University ponúka študijné programy svoje v 
mestách Aalborg, Kodaň a Esbjerg. Študovať 
tu môžete odbory ako napr. European studies, 
Business administrations a mnohé iné.

DÁNSKO DÁNSKO DÁNSKO DÁNSKO
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BUSINESS ACADEMY AARHUS VIA UC HORSENS 
BAAA sa nachádza v meste Aarhus, ktoré je druhé 
najväčšie mesto v Dánsku s počtom obyvateľov cca. 
400 000. BAAA ponuka veľké množstvo štúdijných 
odborov so zameraním hlavne na techniku, chémiu, 
biológiu a business. Akadémia spolupracuje s 
organizáciami a � rmami, ktoré môžu pomôcť nájsť 
študentom prax napríklad v Malajzii, v Shanghai 
či v Kanade. Každým rokom BAAA spolupracuje 
s viac ako 800 � rmami nielen z Dánska, ako napr.  
Carlsberg, Ikea, Nordea Bank, Novo Nordisk či 
Porsche v USA.

Mesto Aarhus je atraktívnym vzdelávacím centrom 
a niet teda divu, že približne 16% obyvateľov 
mesta tvoria práve  BAAA  študenti. Na BAAA 
sú najžiadanejšie odbory ako Environmental 
management, Biology and Food Procesing, 
Chemistry a Automation management. 

Kampus školy VIA UC navštevuje viac ako 4000 
študentov, z ktorých približne polovicu tvoria 
medzinárodní študenti. Na VIA UC nájdete 
prevažne technicky a business orientované študijné 
programy. Škola ponúka svojim študentom možnosť 
zažiadať si o bývanie priamo v školskom areáli. 
Nad campusom školy sa týči novopostavený “Vitus 
Bering Innovation park” (VBI Park), kde si okrem 
iného nejeden študent VIA Horsens po dokončení 
školy našiel pracovnú pozíciu. 

Mesto Horsens je v blízkosti prírody, čo oceníte, 
ak ste napríklad fanúšikmi vodných športov. V 
meste samozrejme nechýba nespočetné možnosti 
kultúrneho vyžitia – zájsť tak môžete či už do múzea 
či divadla, kde sa ročne koná až vyše 200 udalostí. V 
minulosti tu vystúpili napr. Bob Dylan, Madonna a 
� e Rolling Stones!

Partnerské školy

AARHUS UNIVERSITY
Táto moderná univerzita bola založená už v roku 
1928 a v posledných rokoch sa dostala do prvej 
stovky v niekoľkých významných svetových 
rebríčkoch vzdelávania, ako je napríklad QS World 
University Ranking. Týmto si Aarhus University 
robí skvelé meno atraktívnej vzdelávacej inštitúcie 
a láka tých najlepších študentov, profesorov a 
partnerov z celého sveta. Univerzita ponúka širokú 
škálu bakalárskych aj magisterských študijných 
programov v anglickom jazyku v oblastiach 
ekonómie, businessu či marketingu.

Zo skúseností Vám odporúčame dať si prihlášku 
aj (alebo len) do mesta Herning, kde sú väčšie 
šance na prijatie a univerzita garantuje ubytovanie. 
Študenti si často na AU vyberajú odbory ako sú 
Corporate Communication, alebo Economics and 
Business Administration.

JÖNKÖPING UNIVERSITY

JU je jedna z najväčších medzinárodných univerzít 
vo Švédsku. Univerzitu navštevuje približne 1300 
zahraničních študentov z 80 krajín. Na škole funguje 
system praktického vzdelávania, ktoré úzko súvisí 
s reálnym pracovným prostredím. Univerzita má 
vlastný Science Park pre študentov, ktorí si chcú 
založiť svoj vlastný Start-up a potrebuju zo začiatku 
veľa podpory. Škola získala akreditácie EQUIS a 
AACSB. Všetci zahraniční študenti majú zaručené 
ubytovanie.

Švédsko je takisto rodiskom mnohých 
medzinárodných korporácií ako sú Ikea, H & M, 
Volvo, Husqvarna a Tetra Pak, a takmer všetci Švédi 
hovoria dobre anglicky, a mnoho � riem používa 
angličtinu ako prvý jazyk podnikania. V rámci 
celého Jönköpingu žije cca 380 000 obyvateľov. 

DÁNSKO DÁNSKO DÁNSKO ŠVÉDSKO
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INHOLLAND UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES

THE WARSAW SCHOOL OF 
PHOTOGRAPHY & GRAPHIC 
DESIGN 

Inholland University of Applied Sciences sídli v 
mestách Amsterdam, Del� , Haarlem a � e Hague. S 
viac ako 29 000 študentami to je jedna z najlepších 
vzdelávacích inštitúcií v Holandsku. 

Štúdium na Inholland University je orientované na 
prax – počas štúdia a pracovnej stáže nadobudnete 
skúsenosti v oblasti obchodu a priemyslu, čo 
vás optimálne pripraví na trh práce a získate 
hlavne celoživotné cenné kontakty. Škola ponúka 
štúdijné odbory v angličtine ako sú: Aeronautical 
Engineering, International Business Innovation 
Studies, Mathematical Engineering a Tourism 
Management.

� e Warsaw School of Photography & Graphic 
Design je unikátna medzinárodná škola v 
hlavnom meste Poľska. Škola je výnimočná 
odlišným spôsobom výučby od akýchkoľvek 
iných umeleckých škôl. Je tu vyučovaná tzv. 
fenomenológia obrazu. To umožňuje študentom 
objaviť nový spôsob videnia a rozvíjať ich citlivosť 
na obrazy okolo nás na základe ich vlastných 
životných skúseností a to v emocionálnej a takisto 
transcendentálnej rovine.

Paralelne ku kurzom v štúdijných programoch je 
každému študentovi priradený individuálny tútor / 
mentor. Medzi obľúbené študijné programy patria 
odbory ako: Professional and Artistic Photography, 
Professional and Artistic Graphic Design.

Partnerské školy

MACROMEDIA UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

Macromedia University of Applied Sciences vyučuje 
viac ako 2000 študentov vo všetkých piatich top 
mediálnych centrách Nemecka ako sú:  Mníchov, 
Stuttgart, Kolín, Hamburg a Berlín.
Štúdijné kurzy pokrývajú široké spektrum moderných 
médií a kariéry, od managementu, žurnalistiky cez 
tvorivé oblasti dizajnu, programovanie hier, � lmu a 
televízie.

V piatich bakalárskych oblastiach/programoch: 
� lmu a televízie, žurnalistiky, správy médií, médií a 
komunikačného dizajnu a manažmentu, univerzita 
ponúka odbornú kvali� káciu v celkovo viac ako 
dvadsiatich študijných odboroch. Škola ponúka 
odbory ako: Design Management, International 
Journalism, Media and Communication Management, 
Creative direction alebo Brand Management.

BCU bola založená v roku 1843 ako University 
of Central England. Patrí medzi najväčšie britské 
univerzity a je rozdelená do 4 fakúlt a to HELS – Faculty 
of Health, Education and Life Sciences, CEBE – Faculty 
of Computing, Engineering and the Built Environment, 
BLSS – Faculty of Business, Law and Social Sciences, 
ADM – Faculty of Arts, Design and Media.

Univerzita má skoro 25 000 študentov a ročný obrat 
univerzity presahuje 130 mil. £. Len pre porovnanie táto 
suma dosahuje len 10% rozpočtu Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky za rok 2015! Počas štúdia na BCU 
dostanete prostredníctvom povinnej stáže (Internship) 
šancu pracovať v reálne fungujúcich � rmách, čo vám 
umožní nadobudnúť pracovné skúsenosti ešte počas 
školy. Škola spolupracuje s poprednými lídrami na 
pracovnom trhu v UK, so spoločnosťami ako sú napr. 
Apple, Cisco, Cartier, BBC, Jaguar, Land Rover a mnohé 
iné.

HOLANDSKO POĽSKO NEMECKO ANGLICKO
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COVENTRY UNIVERSITY BANGOR UNIVERSITY

S viac ako 27 000 študentmi patrí k najväčším 
a najkrajším univerzitám v meste Coventry. 
Disponuje  tromi školskými areálmi: v centre mesta 
Coventry, v Scarborough a v Londýne. Kampus v 
Coventry v súčasnej dobe prechádza programom 
renovácie, pre nás za priam neskutočných 160 
mil £. Univerzita sa skladá zo štyroch fakúlt a 
riadi celý rad obchodných dcérskych spoločností, 
ktoré poskytujú služby pre obchodníkov a štátne 
organizácie.

Coventry je študentské mesto, ktoré ma výbornú 
lokalitu. Nachádza sa len hodinku vlakom od 
Londýna a 20 minút od Birminghamu. Či už máte 
vášeň v hudbe, športe, umení, či v móde toto mesto 
vás postaví priamo do centra diania!

Bangor University (Welsh: Prifysgol Bangor) je 
univerzita v meste Bangor v kraji Gwynedd v 
severnom Walese. Patrí podľa hodnotenia študentov 
medzi Top 10 univerzít vo Veľkej Británii. Bangor 
University je priateľské, pohodlné a výborne 
orientované miesto pre vaše štúdium. Spomínate 
si na � lmové spracovanie Harryho Pottera a na 
nadherné historické kulisy v pozadí? Presne tak 
vyzerajú historické priestory Bangor University! 

Ak túžite študovať na univerzite, v ktorej dýcha 
história, BU je priamo stvorená pre vás! Náklady 
na bývanie v Bangor sú oveľa nižšie ako v iných 
častiach Spojeného kráľovstva a Bangor patrí k 
najlacnejším študentským mestám v Británii.

ANGLICKO ANGLICKO

Partnerské školy

ABERYSTWYTH UNIVERSITY LONDON SOUTH BANK 
UNIVERSITY

Aberystwyth je krásne a rušné prímorské mestečko, 
ktoré sa nachádza na západnom pobreží v strede 
Walesu. V roku 2015 bol Aberystwyth o� ciálne 
korunovaný vo Veľkej Británii ako „Greatest city“ na 
prestížnej Academy of Urbanism Awards.

Každý akademický rok sa populácia mesta 
posilnení o takmer 8000 študentov, čo vytvára 
rušné a kozmopolitné prostredie výnimočnej krásy. 
Aberystwyth je považované za najbezpečnejšie 
mesto vo Walese a takisto vo Veľkej Británii.

Aberystwyth University sa môže pýšiť históriou 
siahajúcou až do roku 1872! Má výnimočné 
výsledky vo výskume aj výučbe a pevné väzby s 
mestom a miestnou komunitou, na ktorej stavia 
budúcnosť. 

Univerzita sa nachádza niekoľko minút od centra 
Londýna a svojej činnosti sa venuje už viac ako 
120 rokov. Študuje tu každý rok takmer 2000 
zahraničných študentov z viac ako 130 krajín 
sveta. LSBU sa môže pýšiť najlepším možným 
hodnotením pre kvalitu vzdelávania.

Všetci akademickí pracovníci používajú inovatívne 
osnovy a zlepšujú profesionálne príležitosti 
študentov tým, že kombinujú svoje vedomosti 
spolu s bohatou praxou a teóriou. Celé akademické 
prostredie navyše rozširujú externí konzultanti 
prostredníctvom svojich odborných znalostí. 
Kvali� kácia z LSBU je uznávaná po celom svete, 
vzhľadom k plne akreditovaným kurzom. Ak 
milujete Londýn a kozmopolitný život, LSBU je tým 
správnym miestom pre vás!

ANGLICKO ANGLICKO
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Podmienky
prijatia

• Vek min. 18 rokov v deň nástupu na školu.
• Študent je v maturitnom ročníku, resp. má 
absolvovanú maturitnú škúšku, resp. je už 
študentom alebo absolventom VŠ.
• Ovládanie angličtiny na jazykovej úrovni 
minimálne B2 – Intermmediate level.

S prijímacím konaním máme viac ako 6 ročné 
skúsenosti a veľmi radi ti preto pomôžeme s 
administratívnou časťou prihlášky, a takisto 
s certi� kátom z anglickéjo jazyka. Taktiež ťa 
dokonale pripravíme na pohovor so zástupcom 
školy. Za posledné roky máme najväčšie percento 
prijatých študentov na Slovensku!

Študent musí spolu s prihláškou predložit 
certi� kát z anglického jazyka a to:
• IELTS 6.5
• TOEFL Internet – based 80
• TOEFL Paper – based 550

• Cambridge test CAE
• Anglický test Scandinavian study – OOPT 
Oxford Online Placement test.

Ak nemáš ani jeden z uvedených certi� kátov 
z anglického jazyka, ponúkame ti možnosť 
absolvovať test z anglického jazyka online, resp. v 
našich priestoroch. Scandinavian study je takisto 
o� ciálne registračné miesto British councilu pre 
skúšku IELTS a s nami môžeš absolvovať test 
IELTS za zľavnenú cenu!

V prípade, ak chceš prerušiť resp. ukončiť 
štúdium na slovenskej vysokej škole a máš záujem 
pokračovať v zahraničí, je to veľmi jednoduché 
a stačí nás kontaktovať. K prihláške budeš 
musieť doložiť výpis absolvovaných predmetov a 
dosiahnutých kreditov v anglickom jazyku, ktorý 
dostaneš na administratíve svojej školy. 

PRESTUP Z VŠ NA UNIVERZITU 
DO ZAHRANIČIA

JAZYKOVÉ POŽIADAVKY

ZÁKLADNÉ PODMIENKY

Podmienky prijatia

VYBRAŤ SI MÔŽEŠ Z NASLEDUJÚCICH KURZOV

NA KOĽKO TO VYJDE? 

Uži si prázdniny trochu inak. Vyskúšaj si na vlastnej koži, aké je študovať na univerzite VIA Horsens 
v Dánsku. Výučba je intenzívna, motivácia vysoká – práca na reálnom projekte pre existujúcu � rmu  
totiž nie je v Dánsku  výnimkou. Na konci budeš odmenený diplomom s ECTS kreditmi, ktoré 
ti môžu byť uznané na tvojej domovskej univerzite! Odchádzať tak budeš plný nových zážitkov, 
vedomostí a s pocitom zmysluplne prežitého leta.

Poplatok VIA Horsens za trojtýždňový kurz je približne 250 € a skvelou správou je, že aj ubytovanie 
sa dá zohnať za “dobré” peniaze. Samotná škola ponúka možnosti ubytovania od 50 EUR na týždeň!

Kontaktuj nás pre viac info a radi ti poradíme ako stráviť leto v zahraničí!

• Academic English – English Communication
• Applied Java with Lego Robot Lab
• Business Communication
• Business Economics
• Construction Management and Civil 
Engineering Programs
• Digital Multimedia
• English Language – Communication Skills

• English Language – Communication Skills
• Intercultural Communication
• IT Engineering and Multimedia Programs
• Mobile Applications
• Personal Skills
• Responsive Web Design
• Social Media Marketing
• Web Engineering

Letná škola
Summer school VIA University Horsens 

Letná škola
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AERONAUTICAL ENGINEERING
AGRO BUSINESS MANAGER 
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
ARCHITECTURE
ART AND TECHNOLOGY 
AUTOMATION ENGINEERING 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
BIOMEDICAL ENGINEERING & INFOR-
MATICS 
BIOTECHNICAL, CHEMICAL AND ENVI-
RONMENTAL PROGRAMES
BIOTECHNOLOGY 
BRANDING AND MARKETING MANAGE-
MENT 
BUSINESS ANALYTICS 
BUSINESS ENGLISH AND CULTURE 
BUSINESS ETHICS AND MANAGEMENT 
BUSINESS MANAGEMENT ACROSS 
EUROPE 
BUSINESS WITH CHINA AND OTHER 
EMERGING MARKETS 
CHEMICAL AND BIOTECHNICAL SCIENCE 
CHEMICAL ENGINEERING 
CHEMISTRY 
CIVIL ENGENEERING 
COMMERCE MANAGEMENT 
COMPUTER GRAPHICS 
DATA ENGINEERING 
DESIGN – FASHION 
DESIGN & TECHNOLOGY (GRAPHICS) 
DESIGN AND BUSINESS 
DIGITAL BUSINESS
DIGITAL VISUALIZATION, HIGHER EDUCA-
TION DIPLOMA
E-CONCEPT DEVELOPMENT 
ECONOMICS 
ECONOMICS AND BUSINESS ADMINIS-
TRATION
EDUCARE THE SWEDISH PRESCHOOL 
MODEL
ELECTRONICS AND COMPUTER ENGI-
NEERING 
ENERGY TECHNOLOGY 
ENGINEERING MANAGEMENT
ENTREPRENEURSHIP 
ENTREPRENEURSHIP AND DESIGN 
MANAGEMENT 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, MSC IN 
ENGINEERING 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
EURO ASIA BUSINESS 
EXPORT & TECHNOLOGY MANAGEMENT 
EXPORT AND TECHNOLOGY 
FASHION DESIGN 
FINANCIAL MANAGEMENT
FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES 

GAMES 
GLOBAL BUSINESS
GLOBAL BUSINESS ENGINEERING 
GLOBAL BUSINESS ENGINEERING 
GLOBAL MANAGEMENT AND MANU-
FACTURING 
GLOBAL MARKETING 
ICT ENGINEERING 
INDOOR ENVIRONMENTAL AND ENERGY 
ENGINEERING 
INDUSTRIAL DESIGN
INDUSTRIAL DESIGN 
INDUSTRIAL DESIGN, MSC IN TECHNO-
LOGY 
INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
INTERNATION MUSIC MANAGEMENT
INTERNATIONAL BUSINESS INNOVATION 
STUDIES
INTERNATIONAL COMMUNICATION
INTERNATIONAL ECONOMICS, BACHE-
LOR PROGRAMME
INTERNATIONAL FINANCIAL ANALYSIS
INTERNATIONAL HOSPITALITY MAN-
AGEMENT 
INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT
INTERNATIONAL MANAGEMENT, BACHE-
LOR PROGRAMME
INTERNATIONAL MARKETING
INTERNATIONAL SALES AND MARKETING 
MANAGEMENT 
INTERVENTIONS IN CHILDHOOD
IT AND TECHNOLOGY
IT DESIGN AND APPLICATION DEVELOP-
MENT 
IT, MANAGEMENT AND INNOVATION
LOGISTIC MANAGEMENT 
MACHINE INTELLIGENCE 
MANAGEMENT BUSINESS ACROSS 
EUROPE 
MANAGEMENT IN THE BUILDING 
INDUSTRY
MANAGEMENT TECHNOLOGY
MANAGING IN A GLOBAL CONTEXT
MANUFACTORING AND OPERATIONS 
ENGENEERING 
MANUFACTURING AND OPERATIONS 
ENGINEERING 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
MARKETING MANAGEMENT 
MARKETING MANAGEMENT, BACHELOR 
PROGRAMME
MATERIALS TECHNOLOGY 
MATERIALS, SCIENCE AND PRODUCT 
DESIGN 
MATHEMATICAL ENGINEERING
MATHEMATICS 

MECHANICAL DESIGN 
MECHANICAL ENGENEERING 
MEDIA AND ENTERTAINMENT MANAGE-
MENT
MEDIALOGY 
MULTIMEDIA DESIGN AND COMMUNI-
CATION 
NANOBIOTECHNOLOGY 
NANOMATERIALS AND NANOPHYSICS 
NEW MEDIA DESIGN, BACHELOR PRO-
GRAMME
OCCUPATIONAL THERAPY (WEB-BASED)
OFFSHORE ENERGY SYSTEMS 
OPERATIONS AND INNOVATION MAN-
AGEMENT
OPERATIONS AND INNOVATION MAN-
AGEMENT
PATTERN DESIGN 
PATTERN DESIGN – FASHION 
PROCESS ENGINEERING AND COMBUSTI-
ON TECHNOLOGY 
PRODUCT DEVELOPMENT & INTEGRATI-
VE TECHNOLOGY 
PRODUCT DEVELOPMENT AND MATE-
RIALS ENGINEERING
PRODUCTION DEVELOPMENT AND 
MANAGEMENT
PURCHASING MANAGEMENT 
RETAIL DESIGN – FASHION & FURNITURE 
RETAIL DESIGN AND MANAGEMENT 
RISK AND SAFETY MANAGEMENT 
ROBOTICS AALBORG UNIVERSITY
SERVICE HOSPITALITY AND TOURISM 
MANAGEMENT 
SOFTWARE PRODUCT ENGINEERING
SPORT MANAGEMENT 
STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP
STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOP-
MENT
SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGE-
MENT
TECHNICAL MANAGEMENT OFFSHORE 
TOURISM MANAGEMENT
URBAN, ENERGY AND ENVIRONMENTAL 
PLANNING 
URBAN, REGIONAL AND INTERNATIONAL 
ECONOMICS
USER EXPERIENCE DESIGN AND IT 
ARCHITECTURE
VALUE CHAIN MANAGEMENT 
VISION, GRAPHICS AND INTERACTIVE 
SYSTEMS 
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS 

Karolína Machačná
poradca v oblasti vzdelávania 

0917 181 408 
karolina@scandinavianstudy.com

Lucia Sabolová
poradca v oblasti vzdelávania 

0917 185 194 
lucia@scandinavianstudy.com

Roman Hutira
marketing and sales 

roman@scandinavianstudy.com

CUKROVÁ 14, 1. POSCHODIE, Č. DVERÍ 121
811 08 BRATISLAVA I.

9.00 – 13.00 HOD.

SCANDINAVIAN STUDY

www.scandinavianstudy.sk

  

http://scandinavianstudy.com/sk/
http://scandinavianstudy.com/sk/
http://scandinavianstudy.com/sk/
https://www.facebook.com/groups/1457596891140971/?fref=ts
https://www.instagram.com/scandinavianstudy_slovensko/
https://www.youtube.com/user/scandinavianstudy

