ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Země výjezdu: Queensland, Austrálie
Akademický rok a semestr výjezdu: zimní semestr, 2013/2014
Délka pobytu: od: červenec 2013, do: prosinec 2013
DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
- Obor studia: Elektronická kultura a sémiotika
- Ročník studia v době výjezdu: 2. ročník Mgr.
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA: Griffith University
- Zaměření/obor studia: School of Humanities (kurzy New Communication Technologies, Public Writing,
Introduction to Public Relations)
- Internetové stránky: www.griffith.edu.au
- Jazyk výuky: anglický jazyk

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM

Jak jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/-a?

O možnosti studia na Griffith University jsem se dozvěděla z webových stránek Fakulty humanitních studií.
Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?)
K přijetí na Griffith University byly třeba tyto dokumenty: vyplněná přihláška,doporučující dopisy, životopis, studijní
plán, motivační dopis, výpis výsledků dosavadního studia, přihláška zahraniční univerzity, doklad o jazykové
způsobilosti (jazyková zkouška TOEFL) a kopie pasu.
Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?)

Ano, Griffith University požadovala jazykovou zkoušku IELTS nebo TOEFL. Já jsem skládala TOEFL.
Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?)
Ano, pro studium v Austrálii je nutné mít studentské vízum. Vízum mi bylo vystaveno na základě vyplněného
formuláře a předložení dokumentu Confirmation of Enrolment, který mi poslala zahraniční univerzita. V České
republice není australská ambasáda, nejbližší je ve Vídni. Vízum je však možné sjednat on-line nebo přes různé
zprostředkovatelské agentury. Já jsem si sjednala osobní schůzku na ambasádě ve Vídni a vízum jsem měla do
druhého dne. Doporučuje se ale počítat až s měsíční lhůtou pro vyřízení.
Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?)
Ano, Griffith University požadovala povinné australské pojištění OSHC, které stojí cca 5000Kč. Až teprve po jeho
zaplacení mi univerzita poslala Confirmation of Enrolement.
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Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o vašem zdravotním stavu / očkování?)

Univerzita nic takového nepožaduje, je však v zájmu každého studenta lékařskou prohlídku před cestou nepodcenit.
Doprava (Jak jste se dopravil/-a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?)
Zpáteční letenka s otevřeným návratem Praha- Soul- Brisbane mě stála 25.000Kč. Z letiště Griffith University zařizuje
pro nové studenty zdarma transfer až na místo ubytování.
Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?):
Byl mi přidělen příspěvek z Fondu mobility UK a příspěvek z fakultní soutěže FHS. Tato finanční podpora pokryla mé
náklady zhruba z poloviny.

II. STUDIUM

Orientace (Zúčastnil/-a jste se před začátkem studia na zahraniční univerzitě orientační schůzky? Kolik stála?)
Griffith University organizuje pro nové studenty povinný orientační týden, kdy studenty seznámí s celkovým chodem
univerzity, s informačním systémem atd. Byly také organizovány různé hry, výlety a akce, díky nimž bylo mnohem
snazší začlenit se a najít si nové kamarády.
Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?)
Registrace kurzů probíhala on-line ještě před orientačním týdnem. Vše bylo velice dobře zorganizované a univerzita
mi před samotnou registrací poskytla veškeré nezbytné informace. Samotná registrace tedy nebyla žádný problém.
Několik prvních týdnů výuky bylo pak ještě možné zapsané předměty změnit.
Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech:
Nejcennější informace student najde, jakmile dostane přístupové heslo do informačního systému univerzity. Do té
doby má pro mezinárodní studenty Griffith tuto stránku: http://www.griffith.edu.au/international
Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Na Griffith University je vztah student- vyučující spíše neformální. Je samozřejmé učitele oslovovat křestním
jménem, což dle mého názoru pozitivně ovlivňuje celý systém výuky. Je dán velký prostor diskuzi, studentově
kreativitě a vyjádření vlastního názoru. Doporučila bych kurz Introduction to Public Relations a profesora Petera
McAllistera nebo kurz Public Writing se Stephanie Green.
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS?
Ve srovnání s FHS je Griffith University zaměřena mnohem více prakticky. Vyučovaná látka a také atesty jsou
aplikovány na aktuální témata. Student je tak mnohem lépe připraven pro reálný život a je schopnější se uchytit na
pracovním trhu. I když na FHS studuji v programu Mediální a komunikační studia, vyučované předměty jsou,
troufám si říct, mírně „zkostnatělé“ a dostatečně nereflektují dění v mediální sféře. Dále již zmíněný neformální
vztah student- vyučující a fakt, že nejde o dominantní postavení kantora, nýbrž o plodnou diskuzi mezi oběma
stranami, hodnotím velice pozitivně.
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Na Griffith University je nutné za semestr splnit minimálně 30 kreditů, přičemž jeden předmět má standardně 10
kreditů a odpovídá cca 7,5 ECTS. Náročnost je tedy srovnatelná. Ovšem na Griffith University jsou studenti
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hodnoceni v průběhu celého semestru. V každém předmětu je na začátku zadáno několik úkolů (assignments), na
kterých se pak v průběhu semestru pracuje. Tyto práce jsou hodnoceny procentuelně. Od počtu získaných procent
se pak odvíjí výsledná známka z celého předmětu. Je potřeba se tedy pravidelně připravovat na každou hodinu.
Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Vzhledem k tomu, že je na Griffith University student hodnocen v průběhu celého semestru, jde spíše o náročnost
časovou. Vyučující požadují přečíst velké množství materiálů z hodiny na hodinu a také množství praktických úkolů.
Většina hodin je vedená jako seminář a od studenta se předpokládá aktivita. Není tedy možné se na hodinu
nepřipravit.
Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?)
Knihy jsou velmi drahé, ale záleží na konkrétním předmětu a vyučujícím. Ne každý knihy vyžaduje. Pokud ano, jsou
k sehnání přímo v obchodě na kampusu. K dispozici je také velké množství elektronických materiálů.
Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet)
Na celém kampusu (Gold Coast Campus) je bezplatné wifi připojení. K dispozici je krásná moderní knihovna
s kompletním vybavením (počítače, tiskárny, skenery, relaxační zóny, studovna…).

III. PRAKTICKÉ OTÁZKY
Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?)
Univerzita ubytování nezajišťuje. Je možné se ubytovat na „kolejích“ (Griffith Village), ale cena ubytování je zde
relativně vysoká. Já jsem si ubytování sehnala předem přes www.semesterinaustralia.com. Cena byla také celkem
vysoká, ale bydlela jsem se dvěma studentkami z USA, takže jsem spokojená, protože to bylo velkým přínosem pro
moji angličtinu. Ubytování je možné řešit i tak, že se první týden ubytujete v hostelu a odtud hledáte levnější
ubytování. Doporučuji server www.gumtree.com.au. Cena se pohybuje kolem 120- 250 AUD za týden.
Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?)
Stravování na kampusu vyjde relativně draho, minimálně 10AUD za oběd. Když si člověk ale vaří sám, dá se ušetřit.
Gold Coast je ale navíc velmi známým turistickým střediskem a tomu podléhaly vyšší ceny potravin.
Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?)
Základní zdravotní péče pokrývá povinné pojištění OSHC. Já jsem zdravotní péči nepotřebovala.

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?)
Ideálním dopravním prostředkem je kolo. Kolo můžete koupit nejlépe přes www.gumtree.com.au. Dopravovala
jsem se i autobusem. Autobusy v Queenslandu jsou pro studenta z České republiky opravdová výzva. Autobusy
nehlásí názvy zastávek a zastavují pouze na znamení.
Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?)
Ano, univerzita organizuje různé sportovní kluby a nabízí celkem široké množství sportovního vyžití.
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IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této
zemi?

Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):
mirka.horakova@gmail.com

Děkujeme za vyplnění!
Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu/zemi.
Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.
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