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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 reflektovať 
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 

Štúdium v 
Anglicku a Walese

Veľká Británia ponúka množstvo príležitostí ako získať kvalitné vzdelanie, ktoré je dostupné pre 
každého. Štúdium na univerzitách v UK sa radí do TOP 10 krajín na svete a to hlavne vďaka 
finančným prostriedkom, ktoré majú univerzity k dispozícii. Školy disponujú nie len akademickým 
zázemím, ale najmä tým, že každý študent má svoj priestor na sebarealizáciu a mimoškolské  aktivity. 

Štúdium v UK ťa naučí samostatnosti a zodpovednosti. Začiatok bude pre teba určite veľkou výzvou, 
no keď sa „udomácniš“ nebudeš ľutovať. Máš možnosť spoznať nových priateľov z rôznych kultúr. 
Tvoja plynulá angličtina bude na trhu práce žiadaná, preto neváhaj a vyskúšaj niečo nové!

Čo sa týka samotného vystúpenia Británie z E.Ú., v nasledujúcich rokoch sa naši študenti nemusia 
obávať zmeny ich statusu ani ďalších zmien v prístupe ku financovaniu štúdia formou pôžičky od 
Britskéj vlády. Británia doteraz ani formálne nepožiadala o vystúpenie  z E.Ú., v prípade ak tak  urobí, 
celý proces môže trvať minimálne 2 roky. Existujú štúdie, ktoré vidia len samotné výstupné rokovania 
na viac ako 5  rokov.

Univerzity vydali samostatné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že aj v prípade odchodu Británie z 
E.U., nebudú meniť spôsob financovania pre študentov, ktorí na škole už v tej dobe študujú, resp. sú už 
prijatí.

SPOKOJNOSŤ ŠTUDENTOV NA UNIVERZITÁCH V UK

BREXIT - VYSTÚPENIE BRITÁNIE Z UK
BREXIT NEMÁ VPLYV NA POSKYTNUTIE VÝHODNEJ ŠTUDENTSKEJ PÔŽIČKY!

JEDNODUCHO POVEDANÉ, ZA PODMIENOK ZA KTORÝCH NA UNIVERZITU V UK 
NASTÚPIŠ AJ DOŠTUDUJEŠ!

Spokojnosť študentov na univerzitách v UK sa odzrkadlila aj vo výsledkoch celonárodného Student 
Satisfaction  Survey  NSS, celkovo 81% študentov je spokojných s priebehom  štúdia, 82% vyjadrilo 
súhlas s faktom, že Univerzity v UK majú relevantné a kvalitné zdroje a služby spĺňajúce študentské 
požiadavky.

Ak sa rozhodneš študovať na ktorejkoľvek fakulte našich partnerských univerzít v UK, môžeš si byť 
istý, že študijné odbory ponúkajú vynikajúce možnosti pre tvoj ďalší profesný rozvoj a hlavne ďalšie 
uplatnenie na trhu práce. Až 9 z 10 absolventov si dokáže po absolvovaní štúdia v UK nájsť prácu 
zodpovedajúcu svojmu vzdelaniu a  očakávaniam!



COVENTRY UNIVERSITY

BANGOR UNIVERSITY

UNIVERSITY OF LIVERPOOL

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY

WORCESTER UNIVERSITY

UNIVERSITY OF SUNDERLAND

ABERYSTWYTH UNIVERSITY

WEB ŠKOLY: WWW.COVENTRY.AC.UK

WEB ŠKOLY: WWW.BANGOR.AC.UK

WEB ŠKOLY: WWW.LIVERPOOL.AC.UK

WEB ŠKOLY: WWW.BCU.AC.UK

WEB ŠKOLY: WWW.LSBU.AC.UK

WEB ŠKOLY: WWW.WORCESTER.AC.UK

WEB ŠKOLY: WWW.SUNDERLAND.AC.UK

WEB ŠKOLY: WWW.ABER.AC.UK/EN

Coventry University je škola, ktorá patrí medzi nami 
najviac odporúčané univerzity!
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 za pre 
nás 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. 

Ak túžiś študovať na univerzite z ktorej dýcha historia, 
tradícia a ktorá sa nachádza v úžasnej prírodnej 
scenérii,  Bangor University je priamo stvorená pre 
teba! Spomínaś si na filmové spracovanie Harryho 
Pottra a na nadherné historické kulisy v pozadí? Presne 
tak vyzerajú historické priestory Bangor University!
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. Náklady na bývanie v 
Bangor sú oveľa nižšie ako v iných častiach Spojeného 
kráľovstva a Bangor patrí “k najlacnejším” študentským 
mestám v Británii.

Študuj v meste, ktoré je domovom výskumníkov a 
revolucionárov už viac ako 800 rokov. Liverpool ťa 
bude inšpirovať aj svojím kultúrnym duchom – nie 
náhodou práve tu vznikla hudobná skupina Beatles!
Liverpool University je členom The Russel Group a je 
jedna z 24 škôl na svete ktoré patria medzi Top školy 
zamerané na výskum a zároveň je tak zaradená medzi 
horným 1% všetkých vysokých škôl na celom svete. 
Ponúka viac ako 400 študijných programov, študuje tu 
viac ako 7000 zahraničných študentov zo 127 krajín 
sveta.

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! 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.

London South Bank University je ako stvorená pre 
všetkých, ktorý chcú zažit život v The Business capital 
Európy, v jednoducho neskutočne úžasnom Londýne!
Univerzita se nachádza niekoľko minút od centra 
Londýna a svojej činnosti se 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.
Kvalifikácia z LSBU je uznávaná po celom svete, 
vzhľadom k plne akreditovaným kurzom. Ak miluješ 
Londýn a kozmopolitný život, LSBU je tým správnym 
miestom pre teba!

V srdci krásneho anglického vidieka sa nachádza 
univerzita ktorá Vám ponúka unikátnu kombnináciu 
mestského života spolu s  krásnou prírodou.  Worcester 
je oblkopený z jednej strany veľkolepým Malvern Hills  
a z druhej strany sa vám naskytá výhľad na údolie 
Severn Valley .
Worcester je blízko väčších miest ako napríklad Britsol, 
Coventry, Birmingham, takže ruch veľkomesta ti 
určite nebude chýbať! Worcester Univerzita ti ponúka 
3 campusy, moderné športové zariadenia a slávnu 
verejnú knižnicu, ktorá vyhrala 47 rôznych ocenení!

University of Sunderland je škola, ktorá patrí takisto 
medzi nami najviac odporúčané univerzity!
The University of Sunderland sa nachádza v meste 
Sunderland na severovýchode Anglicka. Má približne 
20 000 študentov a bola jedna zo šiestich univerzít, 
ktoré boli vybrané do užšieho výberu pre “University of 
the Year” v dodatku Awards Times Higher Education 
2012. Je to univerzita, ktorá doslova mení život. 
Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie od roku 1901 
a poskytuje inovatívne, finančne prístupné a hlavne  
inšpiratívne vyučovanie. 
Univerzita disponuje dvoma campusmi: Sunderland a 
University of Sunderland v Londýne.

Aberystwyth je krásne a rušné prímorské mestečko, 
ktoré sa nachádza na západnom pobreží v strede 
Walesu. V roku 2015 bol Aberystwyth oficiálne 
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! 

Ponuka škôl



FINANCIE A ŽIVOTNÉ NÁKLADY
Financovanie štúdia je prostredníctvom výhodnej študentskej pôžičky, ktorú ti poskytuje britská 
vláda. Vláda ti požičia vždy na 1.študijný rok presne takú sumu, ktorú potrebuješ.
Nakoľko je  pôžička  nekomerčná,  splácanie  začne  až po úplnom ukončení štúdia a to len v prípade, 
ak začneš zarábať nad stanovený limit. Ak sa rozhodneš ísť študovať do Walesu môžeš požiadať o  
nenávratný grant vo výške 5100  £. 

VIAC INFO: WWW.GOV.UK/STUDENT-FINANCE 

Samozrejme nie je ideálne zadĺžiť sa hneď na začiatku štúdia, avšak podmienky študentskej pôžičky 
sú nastavené tak, aby si štúdium mohol dovoliť naozaj každý. Študenti z toho nemajú stres, vedia, že 
pokiaľ nezačnú zarábať, pôžička ich nebude nijakým spôsobom zaťažovať.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR
Ak ostaneš pracovať v UK, pôžičku začneš splácať iba v tom prípade, ak tvoj ročný príjem dosiahne 
minimálne 21 000 £ (cca 27 291 €). 
 
V prípade, ak sa vrátiš na Slovensko, tvoja minimálna hrubá mzda na splácanie pôžičky musí 
byť 16 800 £ (cca 19 954 £ ročne, resp. 1 662 € mesačne).  

V prípade, ak toľko zarábať nebudeš, pôžičku splácať nikdy nebudeš! Splátky sú v objeme 9% z 
rozdielu sumy, ktorú budeš zarábať a priemernej mzdy v UK. Pokiaľ túto sumu (16 800 £) ročne 
zarábať nebudeš, pôžičku nikdy splácať nezačneš!  
 
 
Príklad pre výpočet splátok v závislosti od tvojej budúcej mzdy, ak sa vrátiš na Slovensko: 

Hrubý ročný príjem

Mesačný príjem do £ 1 400 (1662 €)

Ročná splátka 0

Mesačná splátka 0 £ 18 (21 €) £ 36 (42 €)

do £ 16 800 (19 954 €) do £ 19 200 (22 805 €) do £ 21 600 (25 656 €)

£ 432 (513 €)

do £ 1 800 (2 138 €)

Deadline na prihlášky je do Júna. Čím skôr pošleme tvoju prihlášku na školu, tým logicky väčšie 
šance na prijatie budeš mať.

K PRIHLÁŠKE BUDEŠ POTREBOVAŤ:

• Personal Statement. Budeš potrebovať dobrý a kvalitne vypracovaný motivačný list, s ktorým ti 
pomôžeme.
• Budeš potrebovať 2 odporúčacie listy (či už od učiteľa, zamestnávateľa či trénera).
• Budeš potrebovať IELTS z anglického jazyka s minimálnym skóre 6.0 (niektoré odbory požadujú 
úroveň 6.5) Scandinavian study je oficiálnym registračným miestom na skúšku IELTS a len s nami 
môžeš získať zľavu na test až 30€!
• Koncoročné a maturitné vysvedčenia a ich preklady.

Všetky dokumenty spolu s prihláškou následne odošleme na univerzitu. Po ich posúdení následne 
dostaneš podmienečné prijatie (maturanti), resp. oficiálne prijatie. Ak si už budeš istý svojim prijatím 
na univerzitu v UK, podáme žiadosť o študentskú pôžičku. Na kladné vybavenie pôžičky budú mať 
školy zhruba 6 týždňov.

Kontaktuj nás pre viac info a radi ti poradíme ako ušetriť peniaze napr. na ubytovaní.

PODMIENKY PRIJATIA NA UNIVERZITU V UK

UZNANIE TITULU NA SLOVENSKU
Treba myslieť na to, že to nejde automaticky. Pokiaľ si budeš chcieť titul zapísať napr. do občianskeho 
preukazu, je potrebné požiadať o uznanie ukončeného vzdelania v zahraničí. Pre uznanie 
magisterského štúdia musí byť študentov magisterský program v zahraničí aspoň dvojročný a 
ukončený diplomovou prácou. Automaticky sa uznáva iba dokončený III. stupeň vysokoškolského 
štúdia (Phd.) 

Životná úroveň v UK je pomerne vysoká. Oproti Slovensku sú služby drahšie. Na druhej strane tvoja 
hodinová mzda sa bude pohybovať okolo 8 – 15 £ / hod. 

Ostatné náklady ako strava, učebné materiály, výdavky na voľný čas budú záležať skôr na tebe, a 
na tom, ako vieš hospodáriť s peniazmi. Obed v školských jedálňach ťa bude stáť približne £3-5. 
Reálny odhad na stravovanie je £5-10 denne. Cena potravín v super markete je zhruba rovnaká ako 
na Slovensku. Telekomunikačné služby sú o niečo lacnejšie. Týždeň v Británií stojí pri skromnosti £ 
40-80.

Ubytovanie sa pohybuje v závislosti od lokality a vybavenia bytu. Treba však myslieť na to, že čím 
bližšie k väčším mestám budeš, tým je nájom  drahší. Dôležitý je kontrakt, napríklad niektoré 
univerzity poskytujú ubytovanie len počas  semestrov.  

Cena mestskej dopravy sa samozrejme v jednotlivých mestách líši. V Londýne sú ceny vysoké. 
Odporúčame si vybaviť po príchode do UK tzv. Student Oyster Card pri ktorej máš nárok na 30% 
zľavu na týždňové a mesačné lístky. Treba však rozlišovať medzi Oyster Card a Student Oyster Card. 
Na prvú má nárok úplne každý, na druhú iba študenti. 

Čo sa týka leteniek do UK, vďaka nízko nákladovým prepravcom letenky výrazne zlacneli. Dnes si už 
môžeš kúpiť letenku za 25 €.

UNIVERSITY OF WINCHESTER
WEB ŠKOLY: WWW.WINCHESTER.AC.UK
Prestížna univerzita Winchester sa nachádza v 
krásnom mestečku Winchester len 1 hodinu vlakom 
južne od Londýna. Ako jediná univerzita vo Veľkej 
Británii získala 5 hviezdičkovú akreditáciu za celkovú 
organizáciu excelentnosti, ktorú udeľuje British Quality 
Foundation.
Winchester ti poskytne nadštandardné študijné 
programy a výskum na najvyššej možnej kvalite, ktoré 
si jednoducho zamiluješ!

do £ 1 600 (1 900 €)

£ 216 (256 €)
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