Eliška Blahová
2006–2010
2010–2013
2013–2016

Gymnázium Uherské Hradiště
Francouzština ve sféře podnikání, Ostravská Univerzita, ukončena titulem Bc.
Erasmus 2 semestry, Universita Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francie
Ecole Supérieur de Commerce, Clermont Ferrand, Francie (magisterské studium)
- 1 semestr, International Business, Tongji University, Shanghai, Čína
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Výhody typu školy Grande Ecole ve Francii
-

Pro úspěšné dokončení této školy musí všichni studenti povinně vycestovat
na jeden semestr do zahraničí, absolvovat minimálně 6měsíční stáž ve firmě
(ve Francii nebo v zahraničí) a prokázat určitou úroveň dvou světových
jazyků.

-

Největší přidaná hodnota studia v zahraničí na tomto typu školy je dle mého
názoru vyváženost teorie a praxe. V rámci mého studijního programu se
jedná až o více než 50 % praxe. Stáže jsou ve Francii velmi běžnou záležitostí.
Jak se tedy odlišit od ostatních studentů – je důležité si najít kvalitní stáž a
nejlépe v uznávané firmě. Další možností praxe je formou „alternance“ – 3
týdny studenti pracují ve firmě a týden jsou intenzivně ve škole, a to po dobu
jednoho roku. Tento program je většinou určený pro studenty posledního
ročníku s výběrem konkrétní specializace ze zhruba dvacítky oborů (audit,
finance, podnikání, různá odvětví marketingu, obchodu, nákupu..). Firma
hradí jednotlivým studentům náklady spojené se školným a dává jim i
měsíční plat. Pokud spolupráce oboustranně funguje, je velmi
pravděpodobné, že firma posléze nabídne studentům první pracovní
smlouvu. Grande école tedy není zcela běžnou univerzitou, právě díky své
otevřenosti a možnostem praxí studentů.

-

Grande école nabízí nespočet mezinárodních příležitostí. Je možno strávit část
studia na zahraničních partnerských univerzitách ve více než 300 destinacích
na světě. Osobně jsem si vybrala semestr na univerzitě v Shanghaji. Zde jsem
poznala čínskou kulturu, zvyky a asijskou business etiku. Měli jsme
v programu i exkurze do tamějších firmem. A navíc díky dvouměsíční praxi
jako asistentka obchodního zástupce prezentující vína z nejvýznamnější
vinařské oblasti Bordeaux jsem poznala, jak to funguje na pracovním čínském
trhu. Myslím, že poznávání jiných zemí a kultur je důležité pro samostatné
rozvinutí osobnosti v mezinárodním měřítku.

-

Výuka je prakticky zaměřená po celou dobu studia. Jedná se z většiny
o týmové vypracovávání projektů z různých oborů vybrané specializace,
které jsou přínosné pro následné uplatnění. Po ukončení studia studenti mají
konkrétní vizi o tom, co bude obnášet jejich budoucí zaměstnání daného
oboru.

-

Mimoškolní aktivity jsou nezbytnou součástí studia na Grande école. Tato
škola zastřešuje několik studentských asociací a humanitárních projektů.
Začala jsem spolupracovat s neziskovou asociací l´Adapt pro podporu
zařazení handicapovaných ve firmách a jako pravá studentka z Moravy jsem
se aktivně zapojila do vinařského školního spolku, se kterým jsme
organizovali kurzy onologie (nauka o vinařství a víně) pro studenty školy
s externími experty této oblasti, ale také přednášky z oblasti exportu vín
většinou směrem do Asie.

-

Škola je vybavena jak personálně, tak i důležitými kontakty a systémy pro
rozvoj jedinečných myšlenek studentů v rámci inkubátoru start-up a business
development.

Čím lepší hodnocení školy, tím větší výhody
Velmi důležitým kritériem výběru školy ve Francii je tzv. umístění dané školy v žebříčku
nejlepších škol. Výhody lépe umístěné školy doplňují i výběry stáží během studia. Některé
firmy můžou preferovat profily studentu z konkrétních škol. Další rozdíl může také být
v zajímavějším platovém ohodnocení po dokončení studia a dobrém zařazení v profesním
životě.
Již během bakalářského studia jsem si uvědomila, že znalost jazyků je nezbytnou součástí
profesního života, ale nejen to – je nezbytné mít ještě nějaký obor či specializaci k tomu.
Samozřejmě pokud se nechystáte stát překladatelem nebo učitelem daného jazyka. V dnešní
době je standardem znalost dvou světových jazyků.
Původní plán – jeden semestr Erasmu ve Franci v rámci bakalářského studia se mi prozatím
protáhl na 3 roky pobytu ve Francii. A tím to nekončí, to je teprve začátek…
Studium v zahraničí byla nejlepší investice mého života. Zkuste to taky, vždyť není co ztratit.
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