speciál

Studium na zahraniční škole:
Pojďte do toho!
Pořád nejste přesvědčeni o tom, že je studium v zahraničí pro vás? Přečtěte si zkušenosti těch nejpovolanějších
z nejpovolanějších – studentů, kteří momentálně na nějaké zahraniční univerzitě působí.

Jaký je podle tebe největší přínos studia
v zahraničí?
Pro mě je to větší náhled do světa a menší ostýchavost se někam vydat / do něčeho pustit. Zdá
se mi, že se Češi hodně omezují na možnosti
v rámci svého státu. Není to v nás zakořeněné
vydávat se do světa. Podobně nejsme zvyklí bez
předsudků spolupracovat a žít se všemožnými
národnostmi a typy lidí. Pro mě s českou výchovou bylo na začátku hodně překvapivé, že být
cizincem není něco, za co bych se nutně měla
stydět, že je to tu normální a lidé i často ocení, že
se člověk vydal z pohodlí domova za dobrodružstvím a ambicemi.
Zaznamenala jsi v Anglii nějaké výrazné kulturní
rozdíly?
Britové jsou známí svojí slušností, hlavně
omlouváním se za všechno. Občas se to potvrdí a člověk se i sám nakazí. Také člověk docela
vnímá úplně jiný přístup k charitě a solidaritě.
Charita v nějaké podobě je často součástí životního stylu. Je tu samozřejmě více náboženství.
Někteří lidé jsou tu také trochu ovlivnění jiným
systémem školství, hlavně chlapeckými a dívčími
školami.
Jaký je tvůj nejlepší zážitek z Cambridge?
Nejlepší je asi zatím imatrikulační formální
večeře. Protože celá atmosféra tehdy byla, jako
když Harry Potter přijel poprvé do Bradavic.
A člověk se setká s moc milým přijetím, důvěrou
(tady se studenti nevyhazují, ale motivují) a nádhernou větou říkající, že když jsme se jednou
stali členy St. John‘s College, už jimi budeme
navždy. A kolej nedělá chyby při výběru. Kolej si
nás vybrala a ví, proč
nás tam chce. Je to
úžasně motivující.
Lucie Studená
Natural Sciences
University of Cambridge
(studuje za podpory
Nadace The Kellner Family
Foundation)
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Minh Tri Pham
Computer Science
Yale University
(studuje za podpory
Bakala Foundation)
Zaznamenal jsi v USA nějaké
výrazné kulturní rozdíly?
Američané jsou obecně ambiciózní,
sebevědomí a optimističtí. Lidi si
tu pomáhají bez očekávání, že se
jim to vrátí. Není neobvyklé tu začít
konverzaci s lidmi v metru nebo na
ulici. Češi se mi zdají mnohem stydlivější. Často se bojíme oslovit cizí
lidi a pak se divíme, že nám chybí
příležitosti. Chybí nám dravost
a vůle jít si za tím, co jsme si vysnili.
Dostal ses na Yale do nějaké
kuriózní situace?
Potkal jsem tu mnoho profesorů,
ale i spolužáků, co vědí o české historii a politice mnohem více než já.
Myslíš si, že je studium na
zahraniční škole výhodou při
hledání práce?
Pouze pokud student navštěvoval
elitní univerzitu, která nabízí kvalitní
vzdělávání, vysokou koncentraci
inteligentních a ambiciózních studentů a hodně možností rozvíjet
své mimoškolní zájmy. Na takových
školách projdou studenti ohromným intelektuálním a osobnostním
rozvojem, který je pro mnoho zaměstnavatelů velmi atraktivní.

Jaký je podle tebe největší přínos
studia v zahraničí?
Obor, který já studuji, například
v Česku ani neexistuje. Tady jsem se
k tomu ještě naučil perfektně anglicky,
mám kamarády z desítek zemí a kultur
a po škole můžu hledat práci skoro
kdekoli na světě.
Zaznamenal jsi na LSE
nějaké výrazné kulturní rozdíly?
Například akademické prostředí je
v Británii mnohem méně formální než
v Česku. Na tituly si nikdo nepotrpí,
oslovujeme profesory většinou křestními jmény. Výrazných rozdílů mě ale
moc nenapadá, jsou to spíše drobnosti
– jen jeden druh mouky, daleko méně
byrokracie, trošku jiný humor, všudypřítomná posedlost neustále nabízet
čaj a tak.
Dostal ses v Anglii
do nějaké kuriózní situace?
Chvíli mi trvalo naučit se rozpoznat
rozdíl mezi zdvořilostním a skutečným pozváním – nebo třeba i otázkou.
Stávalo se mi tak, že jsem v pondělí
nevědomky mučil své britské spolužáky rozsáhlou odpovědí na dotaz, jak
bylo o víkendu, nebo začal plánovat
setkání po rozpustilém „We should get
a lunch sometime!“

Martin Kábrt
Economics and Philosophy
London School of
Economics
(studuje za podpory
Nadačního Fondu Martiny
a Tomáše Krskových)

Eliška
Zlámalová
Molekulární
genetika
The University of
Edinburgh
Dostala ses v zahraničí do nějaké
kuriózní situace?
Pokaždé, když na jaře přestane ve
Skotsku pršet, z mraků na pár minut
vykoukne slunce a je celých patnáct
stupňů, většina Britů rychle vytáhne
sluneční brýle, které mají samozřejmě
stále při sobě, jelikož jsou potřeba tak
často, a začne si vykračovat jen v tričku.
Pokud vydrží jasno třeba i několik hodin,
tak se převlečou do šortek a najednou
všichni okolo vypadají jako na pláži, až na
mě, která se stále odmítá vzdát kabátu.
Jsou ale i extrémnější případy absolutně
jiného vnímání zdejšího počasí. Jednou
jsem se byla v lednu projít na edinburskou
pláž. Zatímco já jsem se klepala zimou
v zimní bundě a v rukavicích, několik dětí
běhalo po pláži v plavkách a stavělo hrady
z písku.
Jaký je tvůj nejlepší a nejhorší zážitek
ze studia v zahraničí?
Nejhorší je obecně stesk, a to jak po
domově v České republice, když jsem
v zahraničí, tak po Skotsku či Austrálii,
když jsem doma. Jakmile se člověk začne
stěhovat ze země do země a z kontinentu na kontinent, vždycky za sebou musí
něco a někoho zanechat. Nejhorší zážitky tak pro mě asi jsou, když nemůžu
být o Vánocích s rodinou, nemůžu být na
svatbě nejlepší australské kamarádky,
nevím, jestli ještě kdy uvidím některé kamarády a tak dále.
Nejlepší, co mi studium v zahraničí
přineslo, je asi pocit, že se můžu dostat,
kamkoli budu chtít, když se budu dostatečně snažit. Pocit, že se mi otevírají dveře k nekonečnému množství
možností.

Na českých školách je
spousta učitelů bez praxe.
Na zahraničních takoví lidé
učí jen zřídka
Rádi byste měli
zahraniční vzdělání,
ale do zahraničí se vám
nechce? Studujte doma!

Nicole Severinová
University of New York in Prague

Proč ses rozhodla studovat zahraniční školu v Česku?
Studium na University of New York in Prague (UNYP) je skvělý kompromis pro
české studenty, kteří by rádi studovali v Americe, ale bohužel si to nemohou dovolit. UNYP je americká škola v Praze, proto kvalita vzdělání i atmosféra školy odpovídá univerzitám v USA.
Jaký je podle tebe největší přínos studia na zahraniční škole?
Zlepšení akademické i každodenní angličtiny je asi tím nejzřejmějším přínosem.
Kromě zlepšení angličtiny, individuálního přístupu ke studentům, poznání neskutečného množství jiných kultur, celkového rozšíření obzorů a kvalitních profesorů
má však UNYP spoustu dalších výhod, o kterých bych mohla mluvit hodiny.
Zaznamenala jsi nějaké výrazné rozdíly mezi zahraniční a českou školou?
Největším rozdílem jsou zkušenosti profesorů, které jsou vždy praktické. Na české
univerzitě jsem se setkala se spoustou profesorů, kteří perfektně znali teorii, ale
v rámci předmětu, který vyučovali, neměli žádnou praxi. Další obrovský rozdíl je
individuální přístup ke studentům a jejich problémům a potřebám.
Myslíš si, že je studium na zahraniční škole výhodou při hledání práce?
Je to výhoda neskutečných rozměrů. Od jazykových znalostí přes globální rozhled
v oboru studia i mimo něj až po vylepšení mezilidské komunikace a tolerance vůči
ostatním – to je jen několik výhod, které určitě každý zaměstnavatel ocení.

Tip

Chystáš se do zahraničí a chceš
mít co nejlevnější cestovní pojištění?
Přestup do konce března k ZPMV ČR a měj
pojištění až na 180 dní úplně zadarmo!
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