ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Země výjezdu: Austrálie
Akademický rok a semestr výjezdu: 2017/2018
Délka pobytu: od: 1/07/2018 do: 31/10/2018
DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
- Obor studia: Elektronická kultura a sémiotika
- Ročník studia v době výjezdu: 1. (magisterské studium)
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA: Griffith University
- Zaměření/obor studia: Communication, Journalism, Public Relations and Media
- Internetové stránky: https://www.griffith.edu.au
- Jazyk výuky: Angličtina

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM

Jak jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/-a?
O univerzitě jsem se dozvěděla přes internetové stránky FHS UK (možnosti zahraničních výjezdů, meziuniverzitní
dohody). Griffith University má výborné zázemí pro zahraniční studenty, čemuž odpovídala jednotlivá hodnocení, na
jejichž základě jsem se pro danou univerzitu rozhodla.
Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?)
CV (anglická verze), motivační dopis, studijní plán, výpis dosavadních studijních výsledků, ověření jazykové
způsobilosti (IELTS/TOEFL), doporučující dopis od vedoucího katedry (anglická verze) a kopie pasu. Po oficiálním
přijetí zahraniční univerzitou bylo třeba doplnit vypsané dokumenty také přihláškou na zahraniční univerzitu.
Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?)
Pro studium na Griffith University je nutné splnit jazykovou zkoušku (IELTS, TOEFL, CAE..). Přesné informace jsou
dostupné na univerzitní internetové stránce. Pro jednotlivé obory platí různé požadavky, je proto nutné stránky
řádně prostudovat při tvorbě studijního plánu.
Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?)
Bez studijního víza nelze do Austrálie vyjet za studiem. Vystavení víza probíhá online
(https://www.australia.gov.au/index) a jeho získání není složité. Celý proces vyžaduje cca hodinu/dvě času a
všechny požadavky jsou v online aplikaci dostatečně objasněny. Během několika dnů přijde e-mail s informací o
udělení víza (padá do spamu, potřeba kontrolovat).
Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?)
Ano, k přijetí na univerzitu je nutné uhradit studentské pojištění (OSHC – 330 AUD za trimestr). Na základě potvrzení
o jeho uhrazení univerzita zasílá Confirmation of Enrolment.
Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o vašem zdravotním stavu / očkování?)
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Není třeba.
Doprava (Jak jste se dopravil/-a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?)
Let se společností Emirates, Praha – Perth, následně se společností Jetstar, Perth – Gold Coast. Celková cena cca
28.000 Kč.
Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?):
Fond mobility UK – 60.000 Kč, fakultní soutěž FHS – 40.000 Kč. Celková částka pokryla ubytování a letenku z Prahy
na Gold Coast.

II. STUDIUM

Orientace (Zúčastnil/-a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientační schůzky? Kolik stála?)
Před začátkem oficiální výuky probíhá orientační týden, jehož součástí je orientační schůzka (povinná pro přijíždějící
studenty, datum se dozvíte s dostatečným předstihem). Během orientačního týdne probíhá spoustu akcí pro nové
studenty, účast bych jednoznačně doporučila pro hladký začátek semestru. Dozvíte se vše podstatné, zorientujete
se na kampusu a v okolí, dostanete spoustu jídla, studijních pomůcek a dobrých rad, poznáte další zahraniční
studenty a pochopíte celkový provoz na Griffith University (knihovna, testy, zhotovení univerzitní karty, jednotlivé
workshopy, možnosti…).
Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?)
Registrace kurzů probíhá on-line přes studentský web cca měsíc před začátkem výuky. Zapsané kurzy lze během
první poloviny trimestru měnit. Podrobný návod je dostupný online.
Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech:
Veškeré informace pro mezinárodní studenty jsou k nalezení zde: http://www.griffith.edu.au/international. Je
nutné podívat se na výčet předmětů schválených pro daný trimestr a zkontrolovat jejich detailní popis (některé jsou
online, některé nejsou na kampusu, kde se nacházíte atp.).
Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
1510LHS Introduction to Public Relations (tutorials with Rebecca Griffin), 1402LHS Language, Culture and Society
(tutorials with Keri Freeman). 3083LHS Spanish for Professional Purposes (with Victoria).
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS?
Po dobu 4 měsíců na Griffith University jsem se nesetkala s jediným negativem. Důraz na praktické vedení výuky byl
k nezaplacení, jelikož skutečně vedl k získání znalostí využitelných v praxi. Profesorská základna se snaží o budování
otevřeného vztahu se svými studenty, o přátelské prostředí a neformální konzultace tedy není nouze. Součástí
každé výuky je rozsáhlá diskuze nad probíraným tématem. Pro splnění předmětu je většinou nutné předložení
prezentace na zadané téma, sepsání závěrečné eseje a spoluúčast na nějakém projektu. Výjimkou nebývají týdenní
kvízy, pro získání dobrého hodnocení je nutné následovat především jedno pravidlo – udělat si na všechno vlastní
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názor a umět ho dostatečně obhájit. Znalosti jsou u těchto kvízů často až na druhém místě. Testy bývají náročnější.

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Výuka na FHS je dle mého názoru náročnější. Studenti na Griffith University jsou hodnoceni na základě několika
bodů, při čemž každý z těchto bodů je odlišně procentuálně ohodnocen. Na začátku semestru student přesně ví,
kolik úsilí potřebuje vynaložit na jednotlivé body (eseje, projekty, testy, zkouška, kvízy..). Po celý semestr je nutné
plnit praktické úkoly, časově je tedy studium na Griffith University náročnější, ovšem pokud si student hlídá své
povinnosti, nedostane se do problémů, jelikož součástí závěrečného hodnocení není jen jedna zkouška, jako tomu
bývá na FHS. Při tvorbě esejí je třeba dávat si pozor na formu psaného projevu a na používání citací, které jsou
poměrně přísně hodnoceny.
Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Závěrečné zkoušky byly jednoznačně méně náročné než na FHS. Průběh jednotlivých zkoušek je jasně vysvětlen už
během prvních přednášek, v případě dotazu při zhotovování zadaných prací vám většinou vyučující odpoví na e-mail
během několika minut. Ke každému typu vykonané zkoušky dostanete vyčerpávající komentář, ke kterému máte
přístup přes studentskou aplikaci nebo webové stránky po zadání svých přihlašovacích údajů. Doporučuji zapsat si
pouze 3 předměty (pokud máte dost kreditů), jelikož univerzita nabízí širokou škálu doplňkových kurzů a workshopů
zdarma.
Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?)
Záleží na zapsaném kurzu. V Knihovně na kampusu lze sehnat většinu materiálu (nutné řešit co nejrychleji, není
dostatek kopií), případně lze učebnice zakoupit (nejdražší varianta, částky přes 100 AUD). Zhruba tři týdny po
začátku semestru probíhá na kampusu studentský trh s učebnicemi, na facebookové stránce jsou potom příslušné
učebnice k nalezení (Griffith University Textbook Exchange). Knihovna často poskytuje okolo 60 stran z knihy ke
stažení zdarma, takže lze vyjednat získání celé knihy spoluprací s ostatními studenty. Přednášky jsou často
nahrávány, následně je lze najít ve studentském systému learning Griffith.
Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet)
Kampus je moderně vybaven. Knihovna disponuje samoobslužnými pulty, tisk probíhá přes vlastní studentskou
kartu s přiděleným identifikačním číslem, pod kterým je student evidován po celou dobu studia. Počítače jsou
přístupné téměř v každé budově. Wifi připojení je dostupné na celém kampusu (ne vždy dosahuje dostatečné
rychlosti). Součástí kampusu jsou kavárny, restaurace, univerzitní bar, relaxační zóny, tiché studovny. Mimo jiné
probíhá každou druhou středu v měsíci studentský trh s levným jídlem přímo před knihovnou. Kousek od kampusu
se nachází studentská vesnice – každé úterý si lze dojít na vegetariánskou večeři za symbolický poplatek, každý
čtvrtek na palačinky (pořádají různé organizace, více facebooková stránka Griffith University Village). Mimo jiné
probíhá na kampusu spoustu různých akcí (organizace Student Guild a Griffith mates).

III. PRAKTICKÉ OTÁZKY
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Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?)
Griffith University ubytování studentům nezajišťuje, nicméně na kampusu lze najít spoustu nabídek ubytování na
informační ceduli u kanceláře Student Guild. Během orientačního týdne lze dokonce požádat o vůz a řidiče, který
s vámi na vybrané ubytování zajede na prohlídku. Ceny jsou různé, záleží na lokalitě, nejlevnější ubytování se dá
sehnat okolo 170 AUD za týden, dražší pokoje v centru se pohybují okolo 300 AUD.
Univerzita nabízí pokoj v Griffith Village – doporučila bych se této možnosti vyhnout. Je to jedna z nejdražších,
nejméně flexibilních a nejméně výhodných možností. Jedinou výhodou zdá se být snadné získání přátel a snadno
dostupný kampus, s tím i knihovna vzdálená 10 min. Nevýhodou je závazná smlouva, přídavné poplatky za internet a
prádelnu (základ je cca 300 AUD/týden) a noční hluk.
Ubytování Metro on Central – vzdálenost od univerzity cca 45 min chůze. Máte-li kolo, je lokalita dobrá (Labrador),
na kampusu jste za 10 minut, před ubytováním je nejlevnější supermarket v Austrálii – Aldi – a pokoje jsou vybaveny
vlastní koupelnou, stolem a pračkou i sušičkou. Ceny od 235 do 250 AUD/týden (záleží na typu smlouvy). Lze zdarma
využívat bazén a posilovnu, pokud máte štěstí, lze dostat na dobu pobytu kolo, které tam někdo ze studentů
zanechal (případné opravy apod. však můžou být dražší, než samotná koupě seřízeného kola z druhé ruky). Tento
typ ubytování není nejhorší možnost, z vlastní zkušenosti však nedoporučuji (záloha 1000 AUD, poplatek za úklid
200 AUD, poplatek za pronájem ručníků a povlečení 250 AUD, majitelka objektu dle mého názoru není důvěryhodná
a pokud nevlastníte kolo, cesta do centra a do školy je složitá a zdlouhavá, protože u objektu není tramvajová linka a
autobusová doprava na Gold Coast zkrátka a dobře nefunguje). Na cesty do školy lze využít dopravního spojení,
které zajišťuje Metro on Central, je ovšem nutné počítat s autobusem, který jezdí pouze párkrát denně, nikterak
levně.
Nejlepší variantou při hledání ubytování je vytvořit si účet na stránce www.flatmates.com.au nebo
www.gumtree.cz. a následně reagovat na jednotlivé nabídky a obcházet vybrané byty/domy/objekty, dokud
nenajdete výherce. Doporučuji vyhradit si na tento proces dostatek času a rozhodovat se především prakticky –
v blízkosti tramvajové linky, supermarketu a přátel, nepříliš daleko škole. Nejjednodušší je dle mého názoru hledat
spolubydlení v centru –Surfers Paradise – do školy se dostanete tramvají za 15-20 minut a v okolí najdete vše
potřebné. Nabídek je v této lokalitě dostatek, je ovšem nutné počítat s tím, že prostory bytů jsou sdíleny s mnoha
dalšími. Budovy Focus nebo Aegon jsou krásné, bydlení cca 250-300 AUD/týden, výhodou je výhled na pláž a vše
poměrně blízko, nicméně není výjimkou bydlet zde s dalšími 6 lidmi a sdílet s nimi veškeré prostory včetně
koupelny, je proto nutné zvážit před výběrem bytu vlastní priority.
Pokud zvolíte bydlení v rodině, je zase nutné počítat s tím, že budete limitováni rodinnými zvyklostmi. Výhodou je
však možnost připlácet za jídlo a dostávat teplé večeře, bez omezení si zapůjčit výbavu na surfování nebo vyrazit na
společný výlet s místními.
Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?)
Nejvýhodnější varianta je nakupovat potraviny v supermarketu ALDI (levnější než konkurenční supermarkety) a vařit
si doma. Ovoce a zelenina je nejlevnější na trhu – doporučuji Harbour Town, trh probíhá každý den. Stravování
v restauracích nebo na kampusu bývá velice drahé. Je dobré koukat na akce v Griffith Village, např. při lekcích vaření
si odnesete vlastní výtvor domů.
Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?)
Pojištění OSHC pokrývá základní lékařské ošetření – na kampusu se nachází lékařské centrum, kde si lze sjednat
schůzku a podstoupit vyšetření zdarma (pokrývá pojištění). Vedle kampusu se nachází nemocnice, za ošetření je
nutné platit, pokud potřebujete pohotovost, je vyžadována částka až 1000 AUD jen za sjednání schůzky, peníze by
se vám však měly vrátit, pokud si vyřídíte administrativu přes OSHC (nejsem si však jista, zda jsou náklady skutečně
pokryty v plné výši). Pokud zaplatíte za léky více než 40 AUD, přesahující částka bude také uhrazena.
Nepřekonatelnou službou je domácí lékař – lepší varianta než návštěva nemocnice (pokud mají na kampusu plno a
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nepřijmou vás). Cela služba je poskytována zdarma, stačí si objednat lékaře domů, číslo dostanete v lékařském
centru na kampusu.
Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?)
Cyklistika je na Gold Coast oblíbený způsob dopravy – na silnicích jsou vybudované speciální pruhy pro cyklisty, je to
poměrně rychlý a levný způsob dopravy. Pozor na straky (září-říjen), jejich jarní útoky mohou mít za následek
nepříjemné pády. Jezdit mezi auty také není nejbezpečnější, je nutné si zvyknout. Součástí výbavy musí být helma,
bez ní hrozí pokuta 500 AUD, totéž platí pro světla po setmění.
Doprava tramvajovou linkou zřejmě nikoho nemine, proto je nutné pořídit si GoCard a zažádat o studentskou slevu
online (pokud vám po prvním pokusu žádost odmítnou, zkontrolujte, zda máte ve studentském systému Griffith
University zapsanou australskou adresu, bez ní sleva nebude). Vše ohledně GoCard je vysvětleno na oficiálních
stránkách, doporučuji řádně prostudovat.
Autobusový systém je těžko pochopitelný. Někdy se autobus vůbec nedostaví (to je častý jev), jindy přijedou dva.
Aplikace translink ukazuje jednotlivé časy a možnosti cesty, ani ta však není spolehlivá. Zastávky se neohlašují a
někdy vám autobus nezastaví ani na znamení.
Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?)
Ano, součástí kampusu je velká nabídka sportovišť, venkovní i vnitřní prostory. Na začátku semestru je možné zapsat
se do sportovních klubů (míčové sporty, bojové sporty, vodní sporty, turistika, tanec, jóga, potápěčský klub…).
Většina z nich je zdarma, potápěčský klub nabízí kurz zakončený získáním certifikátu PADI Open Water za
zvýhodněnou cenu. Neplacená jóga probíhá každý týden před aquacentrem na kampusu.

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ

Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této
zemi?
Pokud máte možnost strávit alespoň jeden trimestr na Griffith University, neváhejte. Život na kampusu umožňuje
studentům vyzkoušet řadu nových věcí, zlepšit akademickou angličtinu, prohloubit oborové znalosti a získat spoustu
zkušeností. Zahraničním studentům je věnována neskutečná péče, považuji to za obdivuhodné. Gold Coast je
nádherné místo obklopené nekonečnými plážemi, národními parky, přírodními rezervacemi (namátkou Burleigh
Heads, Coombabah Lakes, Marine Parade, Budds Beach, Miami Beach, Tallabagera Beach – vše přímo ve městě).
Univerzita pořádá orientační víkend před začátkem trimestru na místě zvaném Byron Bay, cena je okolo 350 AUD,
určitě to však stojí za to. Seznámíte se s řadou dalších zahraničních studentů, vyzkoušíte si surfování, užijete si jízdu
na kajaku mezi delfíny atd.
Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):
Linda.Pipkova@gmail.com

Děkujeme za vyplnění!
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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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