ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Země výjezdu: Austrálie - Queensland
Akademický rok a semestr výjezdu: 2014/2015, zimní semestr
Délka pobytu: od: 17. 6. 2014 do: 17. 12. 2014
DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
- Obor studia: Elektronická kultura a sémiotika
- Ročník studia v době výjezdu: 2. ročník magisterského studia
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA: Griffith University (Gold Coast campus)
- Zaměření/obor studia: School of Humanities
- Internetové stránky: www.griffith.edu.au
- Jazyk výuky: anglický

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM
Jak jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/-a?
O možnosti studia na Griffith University jsem se dozvěděla od studentky Miroslavy Horákové, která tento studijní
pobyt absolvovala v zimním semestru akademického roku 2013/2014. Detailnější informace jsem nalezla na
webových stránkách Zahraniční spolupráce FHS UK a Griffith University.
Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?)
Výběrové řízení na semestrální studijní pobyt na Griffith University vyžadovalo následující dokumenty: životopis,
motivační dopis, studijní plán, výpis dosavadních studijních výsledků, ověření jazykové způsobilosti, doporučující
dopis a kopii pasu. Po přijetí do výběrového řízení bylo třeba tyto dokumenty doplnit o přihlášku na Griffith
University.
Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?)
Potvrzení jazykové způsobilosti je jedním ze základních požadavků Griffith University. Student musí předložit
certifikáty z následujících institucí - IELTS, TOEFL, TOEFL iBT, ISLPR, CAE, CPE, přičemž univerzita má stanovena
odlišná bodová kritéria pro různé studijní programy. Detailnější informace mohou být nalezeny na tomto odkaze:
http://www.griffith.edu.au/international/global-mobility/inbound/entry-requirements
Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?)
Pro studium v Austrálii je povinné sjednat studijní vízum. Nejbližší ambasáda se nachází ve Vídni. Žadatelé mají
možnost osobně si domluvit schůzku na Vídeňské ambasádě anebo využít zprostředkovatelských agentur. Já osobně
jsem využila agentury australionline.cz, která si za zprostředkování účtuje 1 500 Kč. Maximální lhůta pro vyřízení víza
je jeden měsíc. Vízum je vystaveno na základě vyplněného vízového formuláře a dokumentu Confirmation of
Enrolment, který mi byl zaslán Griffith University po uhrazení OSHC. Vízum má elektronickou podobu.
Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?)
Ano, Griffith University vyžadovala povinné australské pojištění OSHC, jehož cena se pohybuje kolem 5 000 CZK. Až
na základě potvrzení o jeho uhrazení mi univerzita zaslala Confirmation of Enrolment.
Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o vašem zdravotním stavu / očkování?)
Griffith University nevyžadovala potvrzení o mém zdravotním stavu/očkování. Vzhledem k mým zkušenostem se
zdravotním systémem bych ovšem doporučila projít potřebnými lékařskými preventivními prohlídkami před
odjezdem.
Doprava (Jak jste se dopravil/-a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?)
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Zpáteční letenku mi Praha-Brisbane mi zprostředkovala agentura GO TRAVEL, spol. s. r. o. Její cena se pohybovala
kolem 34 000 Kč. Cena byla vyšší vzhledem k době mého návratu, běžně se letenky dají zprostředkovat od 25 000
Kč. Letiště v Brisbane je od Gold Coast vzdáleno hodinu jízdy a univerzita poskytuje studentům transfer zdarma až
na místo ubytování (detailnější informace obdržíte v informačních e-mailech univerzity).
Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?):
Celkově mi byla přidělena finanční podpora v hodnotě 90 000 Kč, která pokryla mé výdaje na ubytování. (60 000 Kč Fondu mobility UK, 30 000 - fakultní soutěž FHS)

II. STUDIUM
Orientace (Zúčastnil/-a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientační schůzky? Kolik stála?)
Griffith University organizuje orientační týden, který se koná jeden týden před začátkem oficiální výuky. Povinností
pro zahraniční studenty je zúčastnit se orientační uvítací schůzky, která studenty seznámí s celkovým chodem
univerzity, informačním systémem, vízovými pravidly aj. Ovšem celý týden je vyplněn nepovinnými organizovanými
meetingy, které pomáhají studentům proniknout do univerzitních zvyků. Jsou také organizovány společenské hry,
akce a výlety, které usnadňují začlenění do nového kolektivu. Doporučuji organizovaný výlet na Byron Bay, který
stojí kolem 350 AUD a účastní se ho kolem stovky mezinárodních studentů. Je to nejjednodušší cesta, jak si najít
nové přátele.
Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?)
Registrace kurzů probíhá on-line přibližně měsíc dopředu od začátku oficiální výuky. Griffith University poskytne s
dostatečným předstihem potřebné informace, spolu s detailním návodem jak při zápisu postupovat. Zapsané kurzy
je v případě nelibosti možné do určitého data změnit. Griffith University poskytne on-line kalendář, v kterém jsou
všechny důležitá data zveřejněna.
Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech:
Detailní informace o profilu kurzu nalezne student po získání přístupového hesla do informačního portálu univerzity.
Základní informace mohou být nalezeny v tomto odkazu: https://www148.griffith.edu.au/degree-career-finder.
Veškeré informace pro mezinárodní studenty jsou přehledně zpracovány v tomto odkazu:
http://www.griffith.edu.au/international
Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Griffith University nabízí spoustu atraktivních kurzů, které bravurně kombinují výuku teorie s praxí. Vzhledem k
mému zaměření bych doporučila kurz "Introduction to Public Relations" profesora Petera McAllistera.
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS?
Griffith University je jako většina zahraničních univerzit zaměřena více na praktickou část výuky než na teorii, která
je studenty studována samostatně mimo školní lavice. Tento systém mi více vyhovoval, protože jsem se naučila
probíranou teorii používat v reálném životě na reálných problémech. Teorie pro mě byla tímto způsobem i lépe
zapamatovatelná. Velmi pozitivně také hodnotím vztah vyučující-student, který je ve většině případech velmi
neformální. Výuka probíhá velmi otevřeně. Na denním pořádku jsou velké diskuze, kreativní projekty a vyjádření
vlastního názoru.
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Vízové podmínky zadávají studentům exchange programů absolvovat minimálně tři kurzy (minimálně 30 kreditů),
přičemž maximem bývají 4. Jeden kurz má standardně 10 kreditů, což odpovídá cca 7,5 ECTS. Studenti jsou
hodnoceni na základě předem stanoveného procentuálního systému, který je odlišný pro každý předmět. Tento
procentuální systém v sobě zahrnuje pracovní zadání (,,assignments"), které student odevzdává v průběhu
semestru, průběžné a závěrečné testy a závěrečnou zkoušku, přičemž každá část má jinou procentuální hodnotu.
Od počtu získaných procent se poté odvíjí výsledná známka z celého předmětu. Náročnost studia je srovnatelná s
výukou na FHS, ovšem klade se větší důraz na práci v celém semestru, na aktivitu v hodině, na zpracování
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praktických úkolů. Student tedy není v hodnocení odkázán stresově pouze na závěrečnou zkoušku.

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Náročnost zkoušek se odvíjí od náročnosti kurzu a na její procentuální hodnotu v celkovém hodnocení. Dovolím si
ovšem podotknout, že mi závěrečné zkoušky přišly méně náročné než na FHS.
Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?)
Potřeba studijních materiálů je odlišná v každém kurzu. Pro některé je potřeba zakoupit vyučujícím požadované
učebnice, které jsou v porovnání s ČR velmi drahé. (Jsou dostupné v knihovně, která se nachází na campusu anebo
je možné sehnat jejich levnějších obdobu na studentských trzích či na facebookové skupině, která se zabývá
prodejem věcí na campusu). Mnoho studijních materiálů je ovšem poskytováno přímo vyučujícími v podobě
interaktivních videí.
Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet)
Griffith University poskytuje studentům výborné zázemí, které usnadňuje každý aspekt studentského života.
Student je ve školním portále zaregistrován pod jedním identifikačním číslem, které jej provází po celou dobu
pobytu. Je tím zjednodušen nejen administrativní přístup, ale i využití jakýchkoliv univerzitních příslušenství. Mimo
moderní budovy a učebny, které poskytují volné pracovní počítače určené studentům; nabízí campus studentské
centrum, které odpoví na jakoukoliv otázku; moderní knihovnu poskytující počítače, tiskárny, skenery, prostory
určené pro skupinové projekty, relaxační zónu a studovnu; Student Guild, jež pořádá různé výlety a party; ale i
studentské trhy, které jsou každou druhou středu a jsou svátečním dnem každého studenta. Na celém campusu je
také bezplatné wifi připojení.

III. PRAKTICKÉ OTÁZKY
Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?)
Griffith University ubytování nezajišťuje. Ceny ubytování se liší na základě lokality a typu pokoje. Dalo by se ovšem
shrnout, že se ceny pohybují od 150 - 250 AUD. Mezinárodní student má tři možnosti:
1) Ubytování ve studentských vesničkách
Griffith Village - ubytování, které se nachází na území fakulty je vhodné pro pilné studenty, kteří se chtějí opravdu
věnovat pouze studuju a trávit veškerý čas na campusu. Z praktického hlediska je toto ubytování velmi předražené a
nevýhodné lokalitou, závaznou smlouvou, příplatky za internet a laundry a způsobem vybírání spolubydlících.
Metro - ubytování vzdálené 30 minut chůzí od univerzity (za příplatek je možné využívat jejich dopravního spojení).
Nevýhody má stejné jako Griffith Village.
2) Homestay
Student je ubytován v domácnosti australské rodiny. Toto ubytování je výhodné pro mladší studenty, kteří nad
sebou potřebují mít ochranou ruku rodiny. Tento typ ubytování je často nevýhodný z hlediska lokality.
3) Spolubydlení
a) Oficiální stránka FB
Po splnění veškerých administrativních povinností jsou účastníci programu přiřazeni do facebookové skupiny "The
Offcial Griffith University Study Abroad and Exchange Group", kde hledá spolubydlící mnoho současných a
budoucích studentů.
Výhody: výběr spolubydlících, výběr lokality, výběr apartmánu,
Nevýhody:
b) Zpostředkovatelské agentury
www.semesterinaustralia.com
Výhody: dobrá lokalita (budova- Surfers Century v Surfers Paradise), hezké apartmány, servis
Nevýhody: zavázání se na zbytečně dlouhou dobu, ve většině případů si nemůžete vybrat spolubydlící
c) Inzeráty
http://www.realestate.com.au
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www.gumtree.com.au
Výhody: výběr spolubydlících, výběr lokality, výběr apartmánu,
Nevýhody: je lepší řešit toto ubytování až na místě, abyste měli možnost prohlédnout si apartmány a poznat
případné spolubydlící
d) Hostel
Mnoho mých přátel praktikovalo metodu ubytovat se nejdříve v hostelu a poté si najít ubytování. Tímto způsobem
si našli ubytování v lokalitě a budově, která jim vyhovovala. Také se většina z nich právě v daném hostelu seznámila
a kdo si padl do oka, začal spolu bydlet.
Mé doporučení:
Na základě mé zkušenosti bych volila spíše možnost c nebo d. Nejvýhodnější lokalita na bydlení je Surfers Paradise většina ubytování je vzdálená 2 minuty chůze na pláže a 2 minuty chůze na tramvajovou linku. (budovy: Focus nejlevnější, Surfers Century, Q1, Aloha, Aristotel, Aegon). Tramvajovou linkou se dopravíte na univerzitu za 15
minut.
Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?)
Stravování na campusu či v restauračních zařízení je velmi drahé, minimální částka za jídlo je 10 AUD. Nejvýhodnější
je připravovat si stravu samostatně.
Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?)
Základní zdravotní péči pokrývá povinné pojištění OSHC. Na campusu je možné sjednat si zdravotní vyšetření ve
studentském centru v dolním patře, kde se nachází malé zdravotní centrum. Hrazení této péče je součástí OSHC,
veškerou administrativu s tím spojenou za Vás vyřídí zdravotní centrum, pokud mu k tomu dáte svolení.
Pokud se jedná o závaznější zdravotní problém, nejbližší a nejnovější nemocnice se nachází přímo vedle campusu.
Většina služeb je opět součástí OSHC.
Mé doporučení:
OSHC je dostatečné pojištění, pokud ovšem trpíte zdravotní potížemi nebo se Vám často stávají úrazy, doporučuji
Vám pořídit si dodatečné pojištění z ČR. Australská zdravotní péče je velmi drahá a banální úrazy se mohou vyšplhat
do řádů tisíců AUS. Doporučuji si připojistit dentální léčbu, jelikož není zahrnuta do základního pojištění OSHC.
Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?)
Pro snadné a levnější využívání městské dopravy je potřeba pořídit si GoCard (podobná OpenCard). Pro získání
oprávnění studentské GoCard budete muset získat TTCC, což může trvat až 4 týdny (detaily, jak kartu získat budou
objasněny na orientační schůzce). Správné používání systému kontrolují revizoři, kteří mohou dát až 200 AUD
pokutu. Městská doprava zahrnuje vlaky, autobusy a od července 2014 novou tramvajovou linku. Tato linka projíždí
centrálními částmi Gold Coast a vede až k univerzitě. Autobusový systém je časově nespolehlivý a složitý (autobusy
neohlašují zastávky, vystupování a nastupování funguje pouze na znamení).
Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?)
Ano, univerzita poskytuje velkou škálu sportovišť. Součástí univerzity je mnoho sportovních klubů, do kterých se
může zapsat každý. Velký zápis probíhá na začátku semestr a je oznámen na sociálních sítích i na informačních
plakátech.

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této
zemi?
Studium na Griffith University mi umožnilo stát se více kultivovanou studentkou, představilo mi novou řadu získání
informací a pramenů, ukázalo mi nové metodiky v mém oboru, naučilo mě aplikovat naučenou teorii v praxi,
zlepšilo mé jazykové dovednosti a především se stalo další motivací pro má budoucí studia.
Griffith University (GC) je administrativně a organizačně bravurně připravena na příjezd dvou stovek mezinárodních
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studentů, kteří se každý semestr účastní exchange programu. Se studenty komunikuje prostřednictvím e-mailů,
sociálních sítí a propagačních materiálů.
Gold Coast campus nabízí kromě skvěle fungující univerzity i krásné okolí s mnoha národními parky a nekonečnými
plážemi.
Studium na Griffith University bych doporučila především studentům, kteří chtějí získat mezinárodní zkušenost,
rozšířit si obzory, zlepšit jazykovou dovednost a zároveň zažít životní dobrodružství.
Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):
p.umlaufova@seznam.cz

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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