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Proč studovat na Islandu
• Čím se islandské školy liší?
– „Studentocentrický“ přístup
-> škola existuje pro dobro studentů.
– Islanďanů je příliš málo na to, aby teoretizovali
-> ve výuce převládá praktický přístup.
– Island je malý -> výsledky školy jsou ihned vidět.
– Nelze říci že by školy byly ve všem lepší než u nás,
ale výborně se s nimi doplňují.

• Na Islandu žijí Islanďané.
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Příběhy ze školy
Reykjavík University
• Business Ideas and
Design
– spolupráce
s uměleckou školou

• Portfolio
Management
– na předmět chodili
lidé z místních bank,
právě v době krize
www.TomasKube.Net
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Jak se na Island dostat
• SŠ studenti
– především iniciativa školy
(může vzejít od studentů)

• VŠ studenti
– výměnný program (Erasmus, ...)
– free mover (výměna na vlastní pěst,
často komplikované)
– přímo se zapsat k řádnému studiu
(otevřené všem, ale často placené)
– doktorské studium
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Erasmus a spol.
• Vaše současné česká škola předurčuje, kam
můžete vyjet (již uzavřené dohody).
– Anglo-Americká Vysoká Škola, Česká zemědělská univerzita v Praze,
České vysoké učení technické v Praze, Masarykova Univerzita v Brně,
Rašínovy vysoké školy, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Univerzita
Karlova, VŠE v Praze, Vysoká Škola Finanční a Správní

• Vše jede podle předem daného plánu, který již
většina úředníků zná a máte se na koho
obrátit s dotazem.
• Peníze z grantu vycházejí skutečně „naknop“.
• Neplatí se školné.
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Vybrané islandské školy
• University of Iceland (největší)
– http://www.hi.is/en/university/applica
tions_for_study

• University of Akureyri
– http://english.unak.is/international/

• Bifröst University (soukromá, mimo)
– http://www.bifrost.is/english/internati
onal-students/

• Reykjavík University (soukromá)
– http://www.reykjavikuniversity.is/servi
ces/international-office/

• Iceland Academy of the Arts
– http://english.lhi.is/international/
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Další možnosti a programy
• FM EHS/Norska
– v roce 2010 nic, snad znovu 2011, zeptejte se
– možnost volby školy – záleží na předmětech

• Zeptejte se ve Vaší škole na speciální programy a
výměny, kratších programů (letních) bývá hodně.
• Napište na svoji vytouženou školu a zeptejte se, zda
něco nenabízí, velmi rádi odpoví.
• Na většinu islandských škol je možné zapsat se
k řádnému studiu, některé nabízejí studijní programy v
AJ – ty jsou však často placené.
• Většina škol nabízí volnou výměnu (často také placená).
• Nebojte se internetu, tam najdete věcí …
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Kde sehnat peníze
• Z grantu
– Erasmus, grant školy, grant
MZV nebo MŠMT …
– Nebojte se hledat!

• Prací
– Bez znalosti Islandštiny to
není jen tak, ale dá se …
– Zeptejte se spolužáků,
majitele domu, …
www.TomasKube.Net
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Před odjezdem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyřiďte všechny papíry ...
Zkontrolujte platnost dokladů.
Sežeňte si vhodné oblečení.
Ověřte si, zda funguje Vaše platební karta v cizině,
hodí se embosovaná, zkontrolujte si limity.
Stipendia se často zpožďují, potřebujete rezervu.
Zajděte si do Brasileira ; nakupte alkohol.
Aktivujte si roaming (pro případ nouze).
Zařiďte si blog, fotogalerii, skype, atd.
Naučte „bábu“ používat internet .
www.TomasKube.Net
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Po příjezdu
• Našli jste si na internetu kudy
kam a máte mapu, že? Máte
po ruce telefon na hostel,
univerzitu a buddyho, že?
• Určitě absolvujte orientační
program pro studenty.
• Zařiďte si kennitalu.
• Kupte si místní mobil.
• Projděte se po okolí.
www.TomasKube.Net
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Studium na Islandu
•
•
•
•

Buďte iniciativní, ptejte se studentů i učitelů.
Zeptejte se, o čem je každý Váš předmět.
Nelíbí se? Změňte ho?
Budete potřebovat počítač,
svůj počítač.
• Opisování? No dovolte?!
• Slovo nejde neexistuje.
• Nebojte se Islanďanů.
www.TomasKube.Net
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Mišmaš
• Integrujte se do studentské
organizace.
• Když se něco koná, zeptejte
se, co máte čekat.
• Nebojte se něco podniknout.
• Zeptejte se místních, co kde
koupit. Na spoustu super
míst turista nenarazí.
• Plavky určitě s sebou!
www.TomasKube.Net
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Kde hledat další informace
• Nebojte se zeptat: Vaší školy, mně, studenta,
který na vaší cílové škole byl, cílové školy ...
– Islanďany oslovujte křestním jménem!
– Přečtěte si web, pak se ptejte, ne naopak.

• Pročtěte si zprávy studentů NAEP a Vaší školy.
– Některé jsou velmi užitečné, jiné nikoliv ...

• Stránky Skandinávského domu, Islandu ...
• Zeptejte se Googlu …
www.TomasKube.Net
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Odkazy
• Všechny vysoké školy:
– http://www.ask.hi.is/id/10067
26

• Kurz islandštiny on-line:
– http://icelandic.hi.is/

• Závěrečné zprávy NAEP:
– http://www.naep.cz/index.php
?a=view-projectfolder&project_folder_id=125

• Na konci je další list ...
www.TomasKube.Net
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Děkuji za Vaši pozornost

Dotazy?

Odkazy na mé články o studiu
• Blog: http://www.tomaskubes.net/IS_blog/
• FM EHP/Norska:
– http://casopis.mensa.cz/nazory_mensanu/studiu
m_v_zemi_ohne_a_ledu_s_grantem_od_naep.ht
ml

• Série o studiu na Islandu:
– http://www.jazyky.com/content/view/578/52/
– http://www.jazyky.com/content/view/580/52/
– http://www.jazyky.com/content/view/586/0/
www.TomasKube.Net
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Detaily: Reykjavík University
• Soukromá škola, hodně kurzů v angličtině.
• Erasmus smlouva s VŠE.
• http://www.reykjavikuniversity.is/services/int
ernational-office/applicationprocess/incoming-students/
• Kontakt: international@ru.is, případně
Margrét Jónsdóttir <margret@hr.is>
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Detaily: University of Akureyri
•
•

This year we had 2 exchange students from Czech Republic both from Masaryk University. Next
semester we will also have 2 exchange students from the same university.
Our partner universities for exchange within Erasmus:
–
–

•
•

Application deadlines for academic year 2010-2011
Exchange students (within EU/EEA): 15th of May for autumn semester and 1st of November for
spring semester
–
–
–
–

–

•
•
•
•

Rašínovy vysoké školy s.r.o. (Social Science and Business)
Masaryk University (Law)

General information for students coming to UNAK is to be found at http://english.unak.is/?d=12&m=forsida
Information about application procedure at http://english.unak.is/?d=15&m=page&f=viewPage&id=220
Application form is to be found at http://english.unak.is/?d=15&m=page&f=viewPage&id=156
Courses specially offered in English the academic year 2009-2010 here
http://english.unak.is/?d=4&m=page&f=viewPage&id=226 (new course catalogue for the academic year
2010-2011 will be available in March 2010). Course from this academic year might change for the next year
but most courses offered now will be offered next year.
Information regarding housing is to be found at: http://english.unak.is/?d=15&m=page&f=viewPage&id=154

Our brochure about exchange studies in Akureyri:
http://english.unak.is/skrar/File/English_files/HA_broshure_english_web.pdf
Practical guide for exchange students at UNAK:
http://staff.unak.is/not/runarg/WelcometotheUniversityofAkureyri
Information about housing can be found at:
http://english.unak.is/?d=15&m=page&f=viewPage&id=154
If you have any questions, please do not hesitate to contact us:
–

international@unak.is or Rúnar Gunnarsson <runarg@unak.is>
www.TomasKube.Net
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Detaily: Bifröst University
•
•
•

•
•
•

We have had quite a few students from the Czech Republic in the recent years,
average about 2-6 per semester.
We at Bifröst offer housing on campus, a full business program fully taught in
English and our exchange students get a car to share.
On campus there is free access to a gym, sauna, hot tubs, there is a golf course
across the road and endless hiking/fishing/trekking possibilities.
Being a small private institution we seek a lot of professors from abroad and our
international community is close and ever growing.
Hope this helps! We have a facebook page "skiptinemar Bifröst" if you are
interested, a lot of our former exchange students are on there.
Erasmus
– Vysoká Škola Finanční a Správní – Prague (Business students)

•

Non-Erasmus agreements:
– Other relationships might be just faculty exchange or paid agreements for example.
– Masaryk University (Brno, Czechia)
– Anglo-Americká Vysoká Škola (Prague, Czechia)

•
•

Partners: http://www.bifrost.is/english/international-students/partner-schools/
Kristín Ólafsdóttir <kristinolafs@bifrost.is>
www.TomasKube.Net
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Detaily: University of Iceland
• From the School year 2004-2005 until 2009-2010, we´ve had 47 exchange
students from the Czech Republic.
• We have been in cooperation with the following Universities:
–
–
–
–
–

Masarykova Univerzita v Brně
Univerzita Karlova
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze

• The Universities have contracts with certain departments, not all, so if a
student is interested in studying in Iceland, they will have to check
whether or not there is an agreement between their department and the
University of Iceland.
• Useful information: http://www.hi.is/en/university/promotional_material
• Please don´t hesitate to contact me again if I can be of further assistance
– Kristjana Skúladóttir, Alþjóðaskrifstofa, Office of International Education
– Sími/Phone: +354 525 4311
– E-mail: krs@hi.is
www.TomasKube.Net
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