Získej

vysokoškolský titul
ve Velké Británii!
Studuj. Pracuj. Cestuj.

Proč odjet na univerzitu
do zahraničí právě s námi
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 kanceláře ve světě

Přes 22 let zkušeností v oboru
Naše služby pro klienty IP jsou ZDARMA
Osobní přístup ke každému klientovi a vždy aktuální informace
Zaměstnanci s osobními zkušenostmi ze studia v zahraničí
Zázemí mezinárodní společnosti
Široká nabídka kvalitních vysokých škol a univerzit
Mnoho spokojených klientů na prestižních univerzitách po celé Evropě
Pravidelně navštěvujeme univerzity, které najdeš v naší nabídce
partnerských univerzit
Široká síť poboček - 50 kanceláří po celém světě
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Proč studovat
právě
v Anglii
Zajímavé studijní
obory

Nejlepší univerzity
na světě

1
Možnost výhodné
studentské půjčky

Získaní kontaktů
do celého světa

5
Příjemné ubytování
na kolejích

Vybavení škol
nejmodernější
technikou

9

Snadné nalezení
brigády během
studií

7

6
Studium
v angličtině
v mezinárodním
prostředí

2

4

3
Inspirativní
podnikatelské
prostředí

Uplatnění po
úspěšném
ukončení školy

10

8
Samostatná
i týmová práce
na zajímavých
projektech

11

Information Planet

|3

Krok za krokem
do Anglie
2 Vybereme
společně nejlepší
univerzitu a program

1 Dohodni si
s námi schůzku

4 Dáme
dohromady potřebné
dokumenty a podáme
přihlášky

3 Poradíme
s možnostmi
financování

6 Připravíme Tě
na odjezd
5 Pomůžeme Ti
s ubytováním
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Univerzity
ve Velké Británii
Našich 50+ partnerských univerzit ve Velké Británii
kombinuje skvělou polohu s moderním vybavením
a nejnovějšími výukovými metodami
6.

3.

2.
4.

1.

5.

1. Studentská zóna na Northumbria University 2. Vstupní hala
na Coventry University 3. Studentská kolej na University of East
Anglia 4. Knihovna Queen’s University Belfast 5. Laboratoře na
St.George’s University 6. Studovna na Newcastle University
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Kde najdeš naše
partnerské univerzity

Stirling
University
of Stirling

Stirling

Glasgow

Londýn
Conde Nast
GSM London
London College of
Contemporary Arts
LCA Business School
University of Law London
DeBroc Business School
Northumbria University
Ulster University
Roehampton University
Newcastle University
City University London
St. George`s University of
London
Brunel University London
British and Irish Modern
Music Institute
HULT International
Business School

Belfast

Newcastle

Belfast
Queen`s University
Belfast

Gloucester

Leicester

University of
Gloucestershire

Birmingham
Coventry

Bath

Gloucester

Bath Spa University

Hatfield
Londýn

Exeter

Bath

University of Exeter

Exeter
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Cambridge

Plymouth

Glasgow
Glasgow Caledonian
University

Coventry
University

De Montfort
University

15. nejlepší univerzita ve Velké
Británii
Nejmodernější univerzita
ve Velké Británii za rok 2016
Ocenění fakult: Civil
Engineering (TOP 10 ve VB),
Media Film studies (TOP 15
ve VB), Business management
(TOP 20 ve VB)
Nejlepší univerzita pro
osobnostní rozvoj studentů
ve VB za rok 2016
97 % absolventů se po ukončení
studia do 6 měsíců zaměstnalo
nebo pokračovalo ve studiu
(2015)
Univerzita patří mezi TOP 4 %
všech univerzit na světě
Možnost stáže ve firmě na
pozici podobné studijnímu
oboru - škola má vlastní kariérní
centrum

Univerzita patří mezi TOP 25
univerzit ve Velké Británii
v úspěšnosti při hledání zaměstnání
po ukončení studia

Newcastle
Newcastle University

Birmingham
Bucks New University
Ulster University
Roehampton University

Coventry
Coventry University

Leicester
De Montfort University

Cambridge
Anglia Ruskin University

Hatfield
Hertfordshire
International College

Plymouth
Plymouth University

Spolupráce s více než 150
mezinárodními partnery - stovky
možností pro profesní uplatnění
Mezinárodní stáže a výměnné
programy Erasmus (v průměru
ročně 1 850 nabídek)
Výběr z více než 400 bakalářských
a magisterských oborů
170 oborů je akreditováno
národními institucemi Velké Británie
Mezi nejlepší fakulty patří:
Fashion and Textile, Art and
Architecture (ocenění britskou
královnou Alžbětou II.),
International Business
Mezinárodní prostředí - studenti
z více než 130 zemí
50. nejlepší univerzita ve Velké
Británii
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Anglia Ruskin
University

Jedna z největších univerzit
na východě Anglie. Studuje zde
35.000 studentů z 177 zemí
ARU získala ocenění Student
Services Team za kvalitu výuky
a podporu studentů
Moderní hi-tech vybavení školy
Druhá nejlepší univerzita
v Cambridge
Možnost studia nultého
ročníku i prvního ročníku
s extra přípravou
Univerzita dává svým studentům
400GBP ročně, které mohou
libovolně utratit
Mezi populární obory patří:
psychologie, forenzní vědy,
inženýrství a ekonomie
Mnoho pracovních nabídek pro
studenty
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University
of Plymouth

Přímořské městečko Plymouth
se nachází na jihozápadě Anglie
Nejnižší náklady na život pro
studenty v Anglii
Patří mezi TOP 3 mladé
univerzity ve Velké Británii
Špička v oboru: hotelnictví,
turismus, mořská biologie,
námořní navigace
Unikátní vybavení školy
(nejmodernější simulátor lodi
v UK)
Více než 150 studentských
klubů
Široká nabídka ubytování
(koleje, studentské rezidence,
domy)
Kampus školy přímo v centru
města

University
of Hertfordshire

Univerzita se nachází 20 minut
cesty vlakem od Londýna
Dva moderní kampusy s vlastní
autobusovou dopravou zdarma
Super moderní bydlení přímo
v kampusu školy
Prvotřídní sportovní areál
zahrnující fitness centrum,
plavecký bazén, tělocvičnu,
fotbalové hřiště, tenisové
a volejbalové kurty
Jedna z nejvíce mezinárodních
univerzit v UK
96% absolventů si najde uplatnění
na pracovním trhu do 6 měsíců
Nejlepší obory: mezinárodní
obchod, grafický design,
inženýrství, sportovní management
a biologie
Možnost studia nultého ročníku
i prvního ročníku s extra přípravou

Brunel
University

Univerzita se nachází 20 minut
vlakem od centra Londýna
Patří mezi TOP 25 univerzit
pro mezinárodní studenty v UK
Světoznámé sportoviště
(kde trénoval sám Usain Bolt)
Prvotřídní vybavení laboratoří
pro studium a výzkum
Brunel vyniká především
v oblasti studia oborů ekonomie,
inženýrství a práva
Univerzita podporuje 1 roční
stáže v průběhu studia
Přes 100 studentských spolků
a klubů
Univerzita dává svým
studentům 300GBP ročně, které
mohou libovolně utratit
Možnost studia nultého
ročníku i prvního ročníku s extra
přípravou

University
of Stirling

Stirling se nachází na
severozápadě Skotska - 45
minut cesty vlakem od hlavního
města Edinburgh a Glasgow
Jedny z nejnižších nákladů na
život v UK
Mezinárodní prostředí - více
než 122 národností
Kampus se nachází v malebné
skotské přírodě
Excelentní sportovní vybavení
kampusu - 2. nejlepší v UK
Flexibilní složení předmětů
bakalářského programu
Univerzita nabízí jedny
z nejlepších magisterských
programů

Falmouth
University

Město Falmouth se nachází
na jihozápadě Anglie a je to
oblíbená dovolenková destinace
Univerzita má 2 kampusy
v krásném prostředí
Patří mezi TOP 10 mladé
univerzity ve Velké Británii
Nízké náklady na život a nejvíce
dostupné ubytování pro studenty
Univerzita patří ke špičce
v uměleckých oborech
a jejich propojování (IT a textilní
návrhářství nebo fotografie
a architektura)
Jedinečná Games Academy
s vlastní počítačovou halou pro
studenty herního designu, AI
a webové architektury
Všichni profesoři jsou experti
ve svých oborech
Každý student si může půjčit
kameru, fotoaparát či počítač
od univerzity zdarma
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London South Bank
University

Lancaster
University

Univerzita se nachází přímo
v centru Londýna
Entrepreneurial University roku
2016
Skvělé propojení teoretického
studia s následným praktickým
uplatněním
Široká nabídka studijních
programů
Škola nabízí přes 1 milion GBP
na stipendia pro mezinárodní
studenty
Moderní vybavení školy
(knihovna, media centrum
a laboratoře)
Zajištěné kariérní poradenství
během celého studia a skvělé
služby pro studenty

Univerzita se nachází hodinu
cesty vlakem od Liverpoolu
Patří mezi TOP 10 univerzit
v UK
Lancaster byla zvolena
univerzitou roku 2018
(The Times)
Excelentní výzkum a inovativní
studijní programy
Široká nabídka studijních
programů
Lancaster patří mezi
nejbezpečnější města v UK
Kampus se nachází v klidném
prostředí 10 minut od centra
města
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Bath Spa
University

Bath je jedno
z nejbezpečnějších
nejatraktivnějších měst
pro život v Británii
Spokojenost studentů univerzita dosáhla 90 %
v mezinárodním průzkumu
spokojenosti studentů
Patří do TOP 10 nejmodernějších
univerzit v Británii
Nejkreativnější univerzita
ve Velké Británii
Bath Spa byla zařazena mezi
TOP 6 nejinovativnějších
univerzit ve Velké Birtánii
Univerzita má více než
160letou tradici
Bath Spa University se zařadila
mezi TOP 35 univerzit ve Velké
Británii v kategorii stylu výuky

Northumbria
University

Queen’s University
Belfast

Newcastle
University London

Northumbria má množství
partnerů v Londýně i mimo
něj - možnosti pro kariérní růst
studentů
Univerzita patří do TOP 10
v zaměstnanosti studentů
po ukončení studia
1. místo mezi všemi
univerzitami ve Velké Británii
v počtu start-upů
24/7 knihovna - přístup ke
140 000 e-knihám, 50 000
e-žurnálům a 150 databázím
Řada akreditací pro obory
se zaměřením na business
Lokace přímo v centru Londýna
- rychlá dostupnost z Liverpool
Street a Aldgate
Špičkově vybavené učebny

Univerzita patří k TOP 10
univerzitám ve VB v rámci
výzkumu
31. nejlepší univerzita ve Velké
Británií
Nejnižší náklady na život pro
studenty ve Velké Británii
(o 50 % nižší než v Londýně)
Knihovna je vybavena 1.2 mil.
knih v 15 světových jazycích
Belfast patří k nejbezpečnějším
městům ve Velké Británii
Perfektní vybavení školy
(špičková knihovna, sportovní
vybavení)
Garantované ubytování pro
studenty do pěší vzdálenosti
od kampusu
95 % absolventů si najde
uplatnění na pracovním trhu
do 6 měsíců

Vynikající poloha - nový
kampus se nachází přímo v City
of London - světovém finančním
centru
Škola speciálně navržená pro
studenty, kteří chtějí studovat
byznys
Mezinárodní prostředí - více
než 122 000 studentů ze 110
různých zemí
94 % absolventů (2013/14) našlo
zaměstnání do 6 měsíců
Škola má vynikající partnerské
propojení s jinými světovými
univerzitami - možnost Erasmu
po celém světě
93 % spokojených studentů
(styl výuky, mezinárodní
uplatnění, pomoc s hledaním
práce)
Newcastle University patří
mezi TOP 200 univerzit
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St. George’s
University of London

University
of Gloucestershire

Univerzita zaměřená
na studenty, kteří chtějí pracovat
ve zdravotnictví
96 % absolventů si najde práci
do 6 měsíců
Univerzita přímo v Londýně
Univerzita klade důraz na
praxi - spolupracuje s univerzitní
nemocnicí, která je přímo
na kampusu školy
Moderní vybavení školy
(laboratoře, simulační centrum,
pitevna, atd.)
Vysokokvalifikovaní učitelé,
kteří jsou experty v daných
oborech
Univerzita patří do TOP 200
škol na světě
Více než 120 různých školních
klubů pro studenty
Ubytování pro studenty

94 % absolventů si najde
uplatnění v oboru anebo
pokračuje ve studiu do 6 měsíců
Zrychlené 2leté bakalářské
programy (ušetřís si 1 rok studia!)
Špičkové obory (ocenění
ve VB): Accounting and Finance
(TOP 20), Film production
and Photography (TOP 10),
Biosciences (TOP 4), Religious
studies and Theology (TOP 3) The Times 2016
Více než 50 studentských
klubů, nejvíce z nich zaměřených
na sport
Ubytování na kampusu školy
anebo v pěší vzdálenosti
od školy
Studentská unie na všech
3 kampusech, která se stará
o pohodlí a různé aktivity
studentů
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Brunel
University

Univerzita patří mezi TOP 50
univerzit ve Velké Británií
Na kampuse najdeš lidi z více
než 110 zemí z celého světa
Krásné prostředí kampusu
v přírodě
Špičkové moderní vybavení
Spolupráce s více než 200
partnerskými organizacemi
Vynikající inžernýrské obory
Atraktivní program internshipů/
stáží. Možnost získat placenou
stáž v globálních firmách
Brunel se pyšní jedním
z nejvyšších platů studentů
po ukončení studia.
Přes 90 % absolventů si najde
zaměstnání ve svém oboru do
6 měsíců po absolvování

Hertfordshire
International
College

Přední britskou univerzitou
zaměřenou na podnikání
Moderní, dynamické
a podnikově orientované
prostředí
96 % studentů si po škole
najde práci
Hatfield patří mezi 20
nejbezpečnějších měst pro
studenty
Kampus je vzdálen jen 20
minut vlakem od Londýna
Škola patří mezi 15 nejlepších
světových univerzit
Vysoké investice (více než 200
milionů liber) do nejnovějších
technologií, špičkově vybavené
laboratoře
Jedny z nejlepších univerzitních
sportovišť ve Velké Británii

Plymouth University
International
College

Jedna z nejlepších moderních
univerzit ve Velké Británii
Možnost studia Nultého ročníku
pro mezinárodní studenty
Špičkové obory: světově
uznávané studium Marine Biology
a řada dalších
Univerzita má 3 nástupní termíny
Univerzitní kampus je v centru
prosperujícího přímořského města
v jednom z nejkrásnějších regionů
Spojeného království
Univerzita se úrovní svého
výzkumu řadí k předním
mezinárodně uznávaným institucím
PUIC nabízí službu “Careers
& Employability Service”, která
zahrnuje podporu a poradenství
v oblasti plánování kariéry,
postgraduálního studia,
vyhledávání pracovních
příležitostí, stáží aj.

University
of Roehampton

Velký výběr atraktivních oborů
se zaměřením na business
a finance
Atraktivní poloha v blízkosti
Londýna
Vzdělání studentů staví na
třech základních principech:
sebejistota, kritické myšlení
a schopnost rychlé adaptace
v pracovním prostředí
Silné propojení s firmami jako
Marks and Spencer, Santander
nebo Waitrose
Malý počet studentů ve třídách
- individuální přístup učitelů
Business Management - kurz
propojen s hodinami angličtiny
pro studenty, kteří si v prvním
roce potřebují zlepšit svou
angličtinu
Až 20 online studijních oborů
Špičkové vybavení
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Nultý ročník/
Foundation Year
Nultý ročník, v angličtine zvaný “foundation”, je
v UK navrhnutý tak, aby překlenul mezeru mezi
Tvými současnými znalostmi a kvalifikacemi a těmi
potřebnými pro přijetí na bakalařské studium.

Střední
škola

1. Stupeň

2. Stupeň

3. Stupeň

4. Stupeň

Nultý ročník

První rok
bakalářského
studia

Druhý rok
bakalářského
studia

Závěrečný rok
bakalářského
studia

Nultý ročník má v angličtině mnoho
jmen, jako například již zmíněné
foundation nebo také preparation
course či pathway. Jeho cílem
je doplnit jak Tvé dosavadní
jazykové znalosti, tak i akademické
dovednosti.
Slouží
hlavně
mezinárodním
studentům, kteří jsou zvyklí na
jiný způsob výuky, neví jak psát
akademické práce nebo by se jen
chtěli v tomhle směru zlepšit před
samotným začátekem studia.
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CRIC, college založená pod Anglia
Ruskin University v Cambridge nabízí
také speciální typ nultého ročníku
zvaný 1+1. Zatímco během klasického
nultého ročníku probíráš odborné
předměty spolu s akademickou
a jazykovou přípravou, během 1+1
to máš pěkně oddělené. V prvním
semestru se soustředíš jenom na
vylepšní Tvé angličtiny, teprve ve
druhém semestru se zameříš na
vylepšovaní Tvých “academic skills”.

Nultý ročník je možností jak
studovat ve Velké Británii pro
studenty kteří:
Nesplňují podmínky přijetí do
prvního ročníku, ale rádi by studovali
ve Velké Británii
Chtějí mít jistotu, že
dodatečná podpora na začátku
vysokoškolských studií jim pomůže
k jejich úspěšnému dokončení
Nejsou rozhodnutí, jaký obor
chtějí přesně studovat (po ukončení
nultého ročníku se dá obor změnit)
Potřebují zlepšit angličtinu před
studiem

První ročník
s extra přípravou/
International Year One
Studium bakalářského programu v Anglii
znamená neocenitelnou zkušenost, která ale
vyžaduje velké odhodlání a připravenost. Toto si
uvědomují i samotné univerzity a proto nabízejí
svým studentům možnost studia prvního ročníku
s extra přípravou (international year one).
V praxi to znamená, že studenti
navštěvují
první
ročník
na
univerzitě, kde studují všechny
předměty vybraného studijního
programu např. Psychologie a jako
bonus mají možnost navštěvovat
4 - 7 hodin extra výuky týdně. Tyto
dodatečné hodiny se věnují rozvoji
následujících dovedností.
Tyto dodatečné hodiny se věnují
rozvoji následujících dovedností.
Akademická angličtina - psaní
akademických textů, debatování,
argumentace
Příprava, zpracování a vlastní
prezentace projektů
Individuální lekce s lektorem,
který poradí s probíranou látkou
v libovolném předmětu

První ročník s extra přípravou má
ještě druhý benefit a tím jsou nižší
požadavky na přijetí.
Univerzita předpokládá a praxe to
potvrzuje, že studenti, kteří mají
možnost extra přípravy jsou během
prvního ročníku uvedeni do studia
na perfektní úrovni. Statistiky
ukazují, že studenti, kteří projdou
nultým a nebo prvním ročníkem
s extra přípravou mají dokonce
lepší studijní výsledky, než
studenti, kteří tímto programem
neprošli.

Chceš se dozvědět
více informací?
Domluv si s námi osobní
bezplatnou konzultaci ZDE

Fakta o studentské
půjčce

Půjčka až

Nejdříve

ročně na celé
bakalářské studium

od ukončení
studia začínáš
splácet

£9.250 1 rok
Půjčka až

£10.609
ročně na celé
magisterské studium

30 let

Splácíš jen

9%

z částky
přesahující
£21.000

po skončení studia
se půjčka anuluje

£21.000

Minimální hranice pro
splácení (je-li Tvůj roční
příjem nižší než £21.000,
tak půjčku nesplácíš)
Příklad splácení půjčky
Hrubý roční příjem Měsíční splátka
£21.000

£0 NESPLÁCÍŠ

£24.000

£22

£27.000

£45

£30.000

£67
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Co nabízíme

Poradíme Ti
při výběru
správné školy

Komunikujeme
za Tebe
s univerzitou

Poskytneme nejaktuálnější informace
o přijímacích
podmínkách

Pomůžeme Ti
se sestavením
motivačního dopisu

Praha

Myslíkova 1998/30
120 00 Praha 2

tel.: +420 222 524 035
info@informationplanet.cz

Připravíme Ti
potřebné dokumenty
k přihlášce

Pomůžeme
a poradíme při hledání
ubytování

Zajistíme Ti letenku
a pojištění
za výhodnou cenu

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

www.facebook.com/IPCzech
instagram.com/
informationplanetcz
information planet czech

www.studiumanglie.cz

Brno

Dům Scala, 3. patro
Moravské náměstí 3, 602 00, Brno

tel.: +420 543 214 649
info@informationplanet.cz

