Získej vysokoškolský
titul v zahraničí!

Studuj. Pracuj. Cestuj.

Proč odjet na univerzitu
do zahraničí právě s námi

Proč odjet
na univerzitu
do zahraničí
právě s námi

Proč studovat
právě
v Anglii

2
Kde najdeš
naše
partnerské
univerzity

4
Proč studovat
právě
v Holandsku

12
Proč studovat
právě
v Dánsku

IP kanceláře ve světě

Přes 20 let zkušeností v oboru
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 - 43 kanceláří po celém světě
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Krok
za krokem
do Dánska

29
Vysoké školy
v Kanadě

36

22
Univerzity
ve Švédsku

30

Univerzity
ve Velké
Británii

6
Krok
za krokem
do Holandska

14

20
Krok
za krokem
do Švédska

Krok
za krokem
do Anglie

16
Univerzity
v Dánsku

8
Univerzity
v Holandsku

18
Proč studovat
právě
ve Švédsku

24
Vysoké školy
v Austrálii

32

28
Vysoké školy
na Novém
Zélandu

34

Univerzity
v USA

38
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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
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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
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Krok za krokem
do Anglie
1. Dohodni si
s námi schůzku, kde
probereme všechny
Tvé možnosti

6. Podáme přihlášku
až na 3 partnerské
univerzity ZDARMA

2. Vybereme
společně vhodné
univerzity a studijní
programy

4. Pomůžeme
Ti dát dohromady
všechny potřebné
dokumenty

5. Vytvoříme Ti
konto v anglickém
přihlašovacím
systému UCAS nebo
Tě přihlásíme přímo
přes školu

7. Získáváš dopis
o přijetí :)
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3. Poradíme
s možnostmi
financování školného

8. Připravíme Tě na
odjezd (pomůžeme
s výběrem ubytování,
letenek a předáme
cenné rady)
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Univerzity
ve Velké Británii

Bath Spa
University

Coventry
University

Northumbria
University

Našich 50+ partnerských univerzit ve Velké Británii
kombinuje skvělou polohu s moderním vybavením
a nejnovějšími výukovými metodami
6.

Bath je jedno z nejbezpečnějších
a nejatraktivnějších měst pro život
v Británii
Spokojenost studentů - univerzita
dosáhla 90 % v mezinárodním
průzkumu spokojenosti studentů

3.

2.
4.

1.

5.
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15. nejlepší univerzita ve Velké
Británii
Nejmodernější univerzita ve Velké
Británii za rok 2016

Patří do TOP 10 nejmodernějších
univerzit v Británii

Ocenění fakult: Civil Engineering
(TOP 10 ve VB), Media Film
studies (TOP 15 ve VB), Business
management (TOP 20 ve VB)

Nejkreativnější univerzita
ve Velké Británii

Nejlepší univerzita pro osobnostní
rozvoj studentů ve VB za rok 2016

Bath Spa byla zařazena mezi TOP
6 nejinovativnějších univerzit ve
Velké Birtánii

97 % absolventů se po ukončení
studia do 6 měsíců zaměstnalo
nebo pokračovalo ve studiu (2015)

Univerzita má více než 160letou
tradici

Univerzita patří mezi TOP 4 %
všech univerzit na světě

Bath Spa University se zařadila
mezi TOP 35 univerzit ve Velké
Británii v kategorii stylu výuky

Možnost stáže ve firmě na pozici
podobné studijnímu oboru - škola
má vlastní kariérní centrum

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

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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|9

University of East
Anglia

De Montfort
University

Queen’s University
Belfast

Newcastle
University London

St. George’s
University of London

University
of Gloucestershire

6. nejlepší univerzita v Británii
10. nejlepší škola ve Velké
Bitánii v rámci kvality výzkumu
Nejlepší univerzitní kampus
2016
Garantované ubytování pro
všechny nové studenty
na kampusu školy
Na škole funguje více než 200
různých studentských klubů
Norwich je bezpečné město
a jsou zde nízké náklady na život
Na škole funguje nejlepší
vysokoškolská studentská unie
ve Velké Británii, která se stará
o pohodlí studentů a volnočasové aktivity, organizuje různé
akce, festivaly,..
94 % absolventů si do 6 měsíců
od ukončení studia najde práci
anebo pokračuje v dalším
vzdělávání

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

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

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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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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Kde najdeš naše
partnerské univerzity

Fakta o studentské
půjčce
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
Middlesex University
London
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Belfast

Stirling

Newcastle

University of Stirling

Newcastle University

Glasgow

Birmingham

Půjčka až

Nejdříve

Glasgow Caledonian
University

Bucks New University
Ulster University
Roehampton University

ročně na celé
bakalářské studium

od ukončení
studia začínáš
splácet

Newcastle

Půjčka až

Leicester
Belfast
Queen`s University
Belfast

ročně na celé
magisterské studium

Norwich

30 let

Birmingham

Norwich

Bath

Gloucester

Exeter

Bath

University of Exeter

Exeter

Coventry

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

Cambridge

Cambridge
Londýn

Anglia Ruskin University

9%

£21.000

Coventry University

Coventry

Splácíš jen
z částky
přesahující
£21.000

po skončení studia
se půjčka anuluje

Leicester

University of
Gloucestershire

Bath Spa University

£10.000

De Montfort University

University of East Anglia

Gloucester

£9.000 1 rok

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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Proč studovat
právě
v Holandsku
Škola Tě naučí
tzv. “soft skills”
nezbytné pro
zaměstnání

3

Možnost výhodné
studentské
půjčky

6
Možnost studovat
obory jako Právo
a Evropská studia
v centru jejich
dění

9
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Kvalita výuky
a výzkumu je na
výborné úrovni

Studium zahrnuje
jak teoretickou, tak
i praktickou část

1

2

Skvělá šance
podnikat už během
studia díky projektu
“mini company”

Získáš
mezinárodní
pracovní
zkušenosti

Jako pracují
student máš
úlevy na daních
a zdravotním
pojištění

Zdarma vlakem
po Holandsku
- výhoda pro
pracující
studenty

4

Angličtina je
jazyk, kterým
se v Holandsku
domluvíš všude

7

10

5
8

Kurzy holandštiny
- můžeš se naučit
další cizí jazyk

11
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Krok za krokem
do Holandska
1. Dohodni si s
námi schůzku, kde
probereme všechny
Tvé možnosti

2. Vybereme
společně vhodné
univerzity a studijní
programy

3. Pomůžeme Ti dát
dohromady všechny
potřebné dokumenty

4. Podáme přihlášku
až na 3 partnerské
univerzity ZDARMA

5. Získáváš dopis o
přijetí :)
6. Po uhrazení
školného můžeme
začít vyřizovat
studentskou půjčku
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Co bys měl vědět o studentské půjčce
7. Připravíme Tě na
odjezd (pomůžeme
s výběrem ubytování,
letenek a předáme
cenné rady)

Jde o půjčku na splácení školného
a tedy suma odpovídá výši školného.
Tuto půjčku začneš splácet dva roky
po ukončení studia a na její splacení
máš 15 let. Pokud není po těchto
letech půjčka zcela splacena, je Ti
automaticky anulována.

O půjčku můžeš požádat, pokud:
jsi občanem EU
je Ti méně než 30 let
jsi řádným studentem holandské
univerzity
máš zařízené tzv.
burgerservicenummer
(holandské evidenční číslo)
máš bankovní účet
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Deventer
Saxion University

Univerzity
v Holandsku

Enschede
Saxion University

The Hague

The Hague University

Venlo

The Hague
University

Fontys University

Saxion University

of Applied Sciences

of Applied Sciences

of Applied Sciences

Fontys University

Naše partnerské univerzity v Holandsku
kladou důraz na kreativitu a inovaci
a jejich maximání využití v praxi. Školy
plně podporují studentské výměnné
pobyty kdekoli na světě.

Eindhoven
Fontys University

Tilburg
6.

Fontys University

2.

3.

Moderní prostředí a inovativní
styl výuky

Největší instituce pro vyšší
vzdělání v Holandsku

Kvalitní vzdělání orientované
na praxi

Prvotřídní péče o studenta poradci přiděleni zahraničním
studentům

Praktické hodiny s důrazem
na reálné projekty

Jedna z největších
vysokoškolských institucí
v Holandsku

Multikulturní prostředí - více
než 21 000 studentů ze 135 zemí
světa
Výborně vybavené univerzitní
kampusy

1.
4.

1. Studijní prostory na Fontys
University 2. Interiér Hague
University 3. Venkovní
prostory Hagaue University
4. Komplex Saxion University
5. Studovna na Hague
University 6. Aula na Hague
University
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Haag je sídlo mnoha světových
institucí
Vysoká životní úroveň dostatek pracovních míst
Možnost výměnných pobytů
všude na světě

Možnost absolvovat pracovní
stáž v přestížních firmách
v Holandsku a ve světě
Malý počet studentů ve třídách
Univerzita zdůrazňuje
individuální zájem a potřeby
studenta
Multikulturní společnost, která
spolupracuje s řadou institucí
a univerzit po celém světě
Možnost stáže ve firmě
na pozici podobné studijnímu
oboru

Široká škála bakalářských
či magisterských programů
Univerzita připravuje studenta
na co nejlehčí vstup
do reálného profesního života,
případně na další studia
Podpora studentů nejen
z hlediska vzdělání, ale také
z hlediska osobního růstu
Škola klade důraz
na aplikovaný výzkum
Studijní pobyt v atraktivní zemi

5.

Information Planet

| 19

Proč studovat
právě
v Dánsku

Studium v Dánsku
je ZDARMA

Výběr až ze 65
studijních oborů

1
Výuka propojuje
teorii s praxí

Nárok na
bezplatnou
zdravotní péči

Studium
v anglickém
jazyce

3
Pracovní stáž je
povinnou součástí
studia

6
Nárok na
stipendium
od vlády (jako
pracující student)

9
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2

4
Aktivní zapojování
studentů do řešení
reálných projektů

7
Podobné sociální
výhody jako
Dánové

10

5

Aalborg

Roskilde

Aalborg University
University College
Northern Denmark

Zealand Institute
of Business and
Technology

Aarhus
VIA University College
Business Academy
Aarhus
Aarhus University

Kolding

Kodaň
Copenhagen Business
Academy
Copenhagen School of
Design and Technology

Odense
Lillebaelt Academy

International Business
Academy

Dánští profesoři
jsou otevřeni
volným diskuzím
a názorům

8

Studium dánštiny
zcela zdarma

11
Information Planet

| 21

Krok za krokem
do Dánska
1. Dohodni si
s námi schůzku, kde
probereme všechny
Tvé možnosti

2. Vybereme
společně vhodné
vysoké školy
a studijní programy

3. Pomůžeme Ti dát
dohromady všechny
potřebné dokumenty

4. Vytvoříme Ti
konto v dánském
přihlašovacím
systému

5. Podáme přihlášku
na vybrané školy

6. Získáváš dopis o
přijetí :)
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7. Připravíme Tě na
odjezd (pomůžeme
s výběrem ubytování,
letenek a předáme
cenné rady)
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Univerzity
v Dánsku

Aarhus
University

Naše
partnerské
univerzity
v Dánsku jsou synonymem
kvalitního
školství
a
nejmodernějšího vybavení, když se
k tomu přičte pohodový životní
styl, přátelští lidé, krásná příroda,
bohatá historie a kulturní vyžití,
rázem se Dánsko stává ideálním
místem pro studium.

2.

5.

Patří mezi nejlepší
univerzity světa, řada
mezinárodních akreditací
Nabízí jedinečný vzdělávací
program pro budoucí
podnikatele
Nezaměřuje se jen
na teoretické poznatky,
ale klade důraz na praxi
Nabízí množství kulturních
a sportovních mimoškolních
aktivit
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Business Academy
Aarhus

3.

1.

1. Interiér na UCN 2. Terasa pro studenty na
KEA 3. Místnost pro studenty na CPHbusiness
4. Práce na projektu BAA 5. Prostory na UCN
6. Studenti na BAA

Aalborg
University

6.

Snaží se rozvíjet talent
a osobnost studenta

Inovativní výuková metoda řešení aktuálních problémů
Možnost účastnit se
skutečných výzkumů
v rámci studia
Mezinárodní spolupráce stáže, výměnné pobyty
po světě
Bohatý a rozmanitý
studentský život ve městě
a mimoškolní aktivity
v rámci univerzity
Univerzitní knihovna má
k dispozici více jak
700 000 svazků

Mladá, moderní a jedna
z největších vysokých škol
v Dánsku
Vyučování probíhá v malých
skupinách a efektivně
kombinuje teorii s praxí
Vynikající technické
vybavení, laboratoře,
počítačové místnosti
Mnoho partnerských firem,
jejichž odborníci se aktivně
podílejí na vyučování
Možnost absolvovat stáž
v těchto partnerských
firmách

4.
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Copenhagen
Business Academy

Copenhagen
School of Design
and Technology

University College
Northern Denmark

International
Business Academy

Škola kombinuje
akademické vzdělání
s praktickými zkušenostmi

Vyučování probíhá v menších
skupinách a efektivně
kombinuje teorii s praxí

Největší univerzitní
akademie v regionu jižního
Dánska

Aktivní pomoc
s ubytováním a prací

Studenti řeší reálné projekty
ve firmách

Moderní kampusy

Mezinárodní spolupráce
s firmami, jejichž odborníci
vyučují na škole (reálné
projekty z praxe)

Město Kolding je známé
vysokou koncentrací studentů
s pestrým společenským
a kulturním životem

Vyučování probíhá v malých
skupinkách a efektivně
kombinuje teorii s praxí

Vynikající technické
vybavení, laboratoře,
počítačové místnosti

Systém tzv. “ambasadorů”
- starší studenti pomáhají
novým studentům

Možnost studijních pobytů
v zahraničí (USA, Korea, UK,
Nový Zéland, Austrálie aj.)

Propojení s praxí - stáže
ve firmách

Zajímavé mimoškolní
aktivity

Bohatý a rozmanitý
studentský život a řada
mimoškolních aktivit

VIA University
College

Lokalita v hlavním
městě - v Kodani

Kvalita vzdělání v oblasti
designu, médií a IT

Největší “university college”
v Dánsku

Patří k nejlepším
školám v Dánsku

Špičkový a inspirativní
pedagogický personál
a aktivní výzkum

Široká škála specifických
programů z různých odvětví

Efektivně kombinuje
teorii s praxí
Moderní technické
vybavení učeben

Silné propojení
s korporátním světem
Lokalita v hlavním městě

Aktivní spolupráce
s místními firmami

Více než 4500 studentů
z více než 60 zemí světa

Pracovní stáž
je součastí studia

Povinnou součástí každého
programu je praxe
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Možnost zahraničních
výměnných pobytů v rámci
studia nejen v Evropě

Lillebaelt
Academy

Spolupráce s různými
průmyslovými odvětvími
Studenti absolvují praxi
v místních společnostech
Špičkový a inspirativní
pedagogický personál
a aktivní výzkum
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Proč studovat
právě
ve Švédsku

Studium ve
Švédsku je
ZDARMA

Švédsko má jeden
z nejkvalitnější
systémů vzdělání

1

Studium v angličtině
- ve Švédsku se
domluvíš anglicky
všude

Bohatá nabídka
výměnných
programů po
celém světě

Studenti jsou
motivováni
vyjadřovat své
názory a nápady

Výběr z moderních
studijních oborů

3

7

6

Velmi dobré
podmínky pro
vědeckou činnost

9
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4

Možnost
pracovních stáží

10

2

Krok za krokem
do Švédska
3. Pomůžeme Ti dát
dohromady všechny
potřebné dokumenty

Výuka je prakticky
zaměřená - připraví
Tě na budoucí
povolání

2. Vybereme
společně vhodné
vysoké školy
a studijní programy

5

Pestré mimoškolní
aktivity

8
Švédsko je
nejinovativnější
zemí světa - odráží
se to na stylu
výuky

11

4. Podáme přihlášku
na vybrané školy
1. Dohodni si
s námi schůzku, kde
probereme všechny
Tvé možnosti

5. Získáváš dopis
o přijetí :)

6. Připravíme Tě na
odjezd (pomůžeme
s výběrem ubytování,
letenek a předáme
cenné rady)
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Univerzity
ve Švédsku

Jönköping
University

Švédsko je jednou z nejmodernějších a
nejinovativnějších zemí světa, která Ti
nabízí vynikající podmínky pro studium
i badatelskou činnost.
2.

4.

Stockholm
Jönköping
Malmö

5.
1. Venkovní prostory Jönköping University 2. Interiér
JU 3. Univerzitní knihovna na JU 4. Budova JU
5. Interiér Malmö Univerzity

30 | Information Planet

Univezita patří mezi elitu škol
s nejsilnějším ekonomickým
zázemím v celé Skandinávii
Inovativní styl výuky - řešení
reálných projektů
Možnosti studia na zahraničních
partnerských univerzitách
po celém světě
Mezinárodní rozmanitost až 750 zahraničních studentů
z 80 zemí světa

3.

1.

Malmö
University

Univerzita má mezinárodní
reputaci v oblasti výzkumu,
obchodu, mediálního
managementu aj.
Více jak 80% studentů absolvuje
minimálně jeden semestr
v zahraničí
Krásná příroda, zajímavá historie
a bohatý kulturní život přímo
ve městě!
Studenti mohou pracovat bez
potřeby pracovního povolení

Moderní interdisciplinární
univerzita
Výborná kvalita vzdělání
Inovativní metody výuky
Studenti a učitelé velmi úzce
spolupracují
Mezinárodní atmosféra - až 1/3
studentů ze zahraničí
Skvělá lokalita a moderní
kampus v centru města
250 partnerských univerzit
Výborné podmínky pro výzkum
20 programů v angličtině
Vyučování probíhá v menších
skupinách a efektivně kombinuje
teorii s praxí
Studenti řeší reálné projekty
ve firmách - skvělá příprava na
zaměstnání
Bohatý a rozmanitý studentský
život ve městě a mimoškolní
aktivity v rámci univerzity
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Cairns

Vysoké školy
v Austrálii

James Cook University

Sunshine Coast
Cairns

University of Sunshine
Coast

Perth

Gold Coast

Kaplan Business School
Murdoch Institute of
Technology
TAFE

Southern Cross
University

Adelaide
Kaplan Business School
Bradford College

Sunshine Coast
Gold Coast
Lismore
Coffs Harbour

Perth
Adelaide

Sydney
Wollongong
Melbourne

Lismore
Southern Cross
University

Coffs Harbour
Southern Cross
University

Wollongong
University of
Wollongong

Sydney
Australian Institute of
Higher Education
Academy of Information
Technology
Asia Pacific International
College
Kaplan Business School
Kent Institute Australia
Macleay College
ACPE
Torrens University
University of Sydney
University of Technology
Sydney University of
Western Sydney
University of New South
Wales
Victoria University
TAFE

Proč studovat
na vysoké škole
v Austrálii

Post-study
work víza

2-3
roky

plné pracovní
povolení
po studiu

Částečné
pracovní povolení

40 h/
14 dní
během studia

Vysoké
výdělky

$20AUD/h
20-50%

částečná stipendia na studium

Melbourne
Academies Australasia
Polytechnic
Kaplan Business School
TAFE

Do výdělku

$18.200AUD
za rok neplatíš daně

5 kanceláří
IP v Austrálii - kompletní servis
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Proč studovat
vysokou školu
na Novém Zélandu

Vysoké školy
na Novém Zélandu

Auckland
Mangere

Auckland
Kaplan New Zealand
Media Design School
MIT Manukau Institute
of Technology
The University of
Auckland
AUT Auckland University
of Technology

Post-study
work víza

20/h

1-3

Mangere
MIT Manukau Institute
of Technology

týdně během studia

roky plné
pracovní
povolení

Wellington
Victoria University of
Wellington

Pracovní povolení

Wellington

$50.000 80.000 NZD

min. roční výdělky absolventa VŠ na NZ

Christchurch

Christchurch

Kaplan New Zealand
University of Canterbury

$17-20NZD/h

Otara

Po absolvování VŠ
na NZ možno získat

MIT Manukau Institute
of Technology

Otara
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Průměrné
výdělky
během studií

trvalý
pobyt

Passport
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Proč studovat
vysokou školu
v Kanadě

Vysoké školy
v Kanadě

Post-study
work víza

Vancouver

Toronto

Evergreen College
Langara College
Vancouver Community
College
Vancouver Community
College
LaSalle College

Lambton College
Humber College
George Brown College
SENECA College
Centennial College
IBT College

Kamploos
Thompson Rivers
University

Victoria
Kamploos

University of Victoria

Vancouver

Surrey
Kwantlen Polytechnic
University

Montreal
Winnipeg

Victoria
Surrey

Montreal

Burnaby

Mississauga

Toronto

Lambton College

Sarnia

Burnaby

Winnipeg

Fraser University

University of Manitoba
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MIT Manukau Institute
of Technology
LaSalle College

Mississauga

Sarnia
Lambton College

2-3
roky

plné pracovní
povolení
po studiu

Částečné
pracovní
povolení

20
hodin
týdně v průběhu
studia

Nadprůměrné
výdělky až

$20CAD/h
Částečná stipendia

10-50%
26
2
kanadských
univerzit
v žebříčku
nejlepších
univerzit na světě

3

kanceláře IP
(Vancouveru,
Torontu) kompletní
servis

kanadská města v žebříčku
nejlepších měst pro život
na světě
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Proč studovat
na univerzite v USA

Univerzity
v USA
Huntington
(West Virginia)

Fort Collins (Colorado)
Colorado State Uninversity

Marshall University

Corvallis (Oregon)
Oregon State University

New York

Corvallis

Belmont (California)

Pace University

Fort Collins

Notre Dame de Namur
University

Belmont

Woodbury/San Diego
(California)

St Louis

New York
Madison
Fairfax
Huntington

San Diego

Madison (New Jersey)
DREW University

Fairfax (Virginia)
George Mason University

Birmingham (Alabama)

Birmingham

Wodbury University

The University of Alabama
at Birmingham

St Louis (Missouri)

Tampa (Florida)

St Louis University

38 | Information Planet

Tampa

University of South Florida

Absolventská víza

Školné od

měsíců plné
pracovní povolení
(F1 - OPT)

USD/rok

12-29 $9.000
$8-16
USD/h
průměrné výdělky
během studia
Plné pracovní povolení
během prázdnin

Částečné
pracovní povolení

Možnost
praxe v

20h/ TOP
týden
globálních
firmách

během studia

20-100%

sportovní a prospěchová
stipendia od škol a nadačních
organizací
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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
www.iplanet-blog.cz
instagram.com/
informationplanetcz
information planet czech

www.iplanet.cz

Brno

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

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

