Velká Británie
Jak se přihlásit
Přihlášky na bakaláře se podávají centrálně přes UCAS systém. Každý má možnost se hlásit
až na 5 vysokých škol a různých oborů. V elektronické přihlášce pak vyplníte (1) své kontaktní
a podobné údaje, (2) dosavadní známky na vysvědčení, (3) maturitní předměty (i když
maturitu ještě nemáte), (4) doporučení od vašeho profesora a (5) motivační esej (max. 4000
znaků). Tato esej ale musí být pro všech pět univerzit stejná (což trochu komplikuje situaci
všem, kdo se hlásí na několik různých oborů). Ničeho se ale nebojte, i takové přihlášky bývají
úspěšné. Je nutné ale počítat s tím, že příprava vám zabere poměrně dlouho. Je také lepší si
najít pár dobrovolníků, kteří vám dají zpětnou vazbu na vaše návrhy a pomohou vám esej
zdokonalit. Připravte se tedy na několik zevrubných přepisování.

Postup přihlašování již byl také mnohokrát popsán na internetu, jen namátkou:
http://www.strike-it-down.cz/2010/06/jak-se-dostat-na-univerzitu-ve-velke.html
http://finance.idnes.cz/studium-v-britanii-se-vyplati-dkm/podnikani.aspx?c=2004M121X01A
http://ihned.cz/c3-57439410-000000_d-57439410-vysoke-skoly-v-zahranici-jak-na-studium-vbritanii

Jak vypadá motivační esej? (V té právě musíte prodat všechny své úspěchy a mimoškolní
činnosti.)
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/apply-track/writing-personal-statement

Jak vypadá doporučující dopis od profesora?
https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/apply-and-track/how-get-reference
https://www.ucas.com/advisers/references/how-write-ucas-undergraduate-references
(Odkaz pro profesory, kteří doporučující dopis píší.)

Uzávěrky na přihlášky: https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/whenapply
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15. říjen: všechny obory na Oxfordu nebo Cambridge, také medicína, zubní lékařství a
veterinární lékařství
15. leden: termín pro ostatní obory a univerzity

Financování studia
Jako občané členského státu EU mají čeští studenti možnost zažádat si o velmi výhodnou
půjčku na školné od britské vlády. Tato půjčka narůstá pouze inflací a začíná se splácet až po
studiích. A to navíc pouze jen pokud mzda daného – již bývalého – studenta dosáhne určité
hranice. Pokud této mzdové hranice nedosáhne, půjčka je po 30 letech prominuta. Tím pádem
jediné finance, které si během studia opravdu musíte pokrýt, jsou životní náklady. Ty se liší
město od města a student tak může trochu strategicky vybírat univerzitu i podle svých
finančních možností (kdy Londýn je bezkonkurenčně nejdražší). Existují ale české i
univerzitní stipendijní programy a také možnost přivydělávat si při studiu. Anglická výuka
je sice na kvalitních univerzitách velmi intenzivní, nicméně mnozí čeští studenti v zahraničí
si dokáží pokrýt velkou část svých nákladů letními stážemi a brigádami při studiu.
Magisterské studium je bohužel většinou natolik časově náročné, že je lepší se na možnost
brigády nespoléhat.

Výše školného
Výše školného se liší podle části Spojeného království, například skotské univerzity jsou pro
studenty z EU zadarmo. Proč pak vůbec někdo chodí do Anglie? Protože některé obory ve
Skotsku studovat nemůžete, případně se vám programy skotských univerzit nemusí
zamlouvat tolik jako třeba některé anglické školy. Půjčka na školné je navíc opravdu výhodná.
Bakalářské studium ve Skotsku je také na (minimálně) 4 roky, kdežto ostatní univerzity
nabízejí většinou tříleté programy. (Existují samozřejmě i výjimky, zejména jazykové obory
s rokem studia v zahraničí.)

Přehlednou tabulku naleznete tady: https://www.ucas.com/ucas/conservatoires/finance-andsupport/undergraduate-tuition-fees-and-student-loans

Více informací o půjčce na školné (Tuition Fee Loan)
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http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/skolstvi/moznosti_financovani_vysokoskols
keho.html (CZ)
https://www.gov.uk/student-finance (EN)

Možné stipendijní programy
Bakala Foundation - http://www.bakalafoundation.org/
Poznámka: Je nutno (nebo alespoň velmi preferováno) se hlásit ještě před podáním přihlášky
na daný obor, tedy nejlépe ve 3. ročníku střední školy. Přihlášky jsou otevírány každoročně
přibližně v lednu, s uzávěrkou kolem května.
http://www.jobs.cz/poradna/harvard-yale-lse-jak-se-tam-muzete-dostat/

Kellner Foundation - http://www.kellnerfoundation.cz/univerzity/index.php?page=7 (pouze
bakalářské studium)
Krsek Foundation - http://www.krsekfoundation.cz/ (pouze magisterské studium)

Další stipendia nabízejí i některé univerzity. Nejlepší je si důkladně projít jejich webové
stránky, kde najdete všechny informace. Tady je ale například souhrn možných stipendií pro
české (a slovenské) studenty na Oxfordu: https://oucss.wordpress.com/studying-inoxford/scholarships/

Životní náklady
Téměř každá univerzita uvádí na svých stránkách odhad životních nákladů svých studentů.
Podle nejnovějšího výzkumu od NatWest je průměrná studentská útrata ve Velké Británii asi
£85 za týden na ubytování + přibližně £114 za týden na ostatní životní náklady. Berte ale
v úvahu, že tato čísla (alespoň co se týče ostatních životních nákladů) jsou většinou vyšší než
je „nutné“ pro českého studenta. S trochou šetření se vám je podaří srazit. Nejlepší je zeptat
se přímo „u zdroje“, tedy bývalých nebo současných studentů. Mnoho univerzit mají československé societies, které můžete snadně najít na facebooku a zeptat se tam.

Počet týdnů, které budete muset strávit na univerzitě, se ale liší. Některé například stále ještě
dělí akademický rok do tří trimestrů, které mají 10 nebo 8 týdnů. Tedy na univerzitě musíte
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fyzicky být jen 24 – 30 týdnů v roce. Některé tedy proto nabízejí svým studentům ubytování
jen během těchto období, některé jim pokoje nechávají i přes prázdniny. Další možnost je
ubytování mimo kampus, které je většinou na 12 měsíců. Podle toho se tedy budou lišit i vaše
náklady na ubytování.

Všeobecné informace
http://www.eurodesk.cz/studium/studium-v-eu/velka-britanie (Pozor, některé informace už
neplatí! Čeští studenti se například nemusí registrovat na Worker Registration Scheme od
roku 2011.)
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