
Milí studenti, 

Posílám Vám obecné informace o univerzitě, přihlášce a půjčce, které se Vám jistě po našem 
setkání v tomto školním roce budou hodit. 

University College Birmingham je univerzita, která nabízí prestižní bakalářské a magisterské 
vzdělání v oboru cestovního ruchu, podnikání, hotelnictví, marketingu, managementu, 
events managementu, sportovního managementu, salon-spa management a ostatních 
kreativních studií jako je například Media Make up. 

Nachází se v Birminghamu, což je druhé největší město Velké Británie pouze 2 hodiny od 
Londýna. 

Prezentovanou prestiž naší univerzity na níže uvedeném odkazu. 

Všechny naše programy mají totiž akreditaci od University of Birmingham, která patří podle 
celosvětového hodnocení do TOP 65 univerzit na světě. V tomto roce se dokonce její 
hodnocení posunulo o 15 příček výše, tj. ze 77 místa na 62 místo, což je ohromný skok. 

Abych Vás ujistila ve Vašem správném rozhodnutí, určitě si vše můžete ověřit zde: 

http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2013/09/10-Sept-Global-ranking-reinforces-
Birminghams-position-as-a-world-class-
university.aspx?goback=.gmp_118866.gde_118866_member_272765193 

Zároveň se UCB dostala mezi TOP 20 univerzit na světě ohodnocené studenty za: 

- citlivý přístup zaměstnanců 
- kvalitní lektory 
- výběr témat ke studiu 
- postgraduální centrum 
- přístup k akademikům 
- skvělou lokaci 
- podporu při hledání zaměstnání 
- pracovní zkušenosti během studia 
- výdělek peněz 
- ubytovací jednotky 

V uplynulém týdnu naši univerzitu navštívila velmi vzácná, královská návštěva, a to Prince 
Charles  Pro více informací navštivte tento odkaz na facebooku: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.263786037107540.1073741920.1342498500
61160&type=1 
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Financování školného 

Britská vláda poskytuje všem EU studentům půjčku na studium ve výši 9 000 liber.  

Rok bakalářského studia na UCB stojí 8282 liber. Podmínky splácení naleznete zde: 
https://www.gov.uk/student-finance/repayments 

V zásadě se půjčka chová tak, že jakmile pošlete žádost (měla by být vyplněna a odeslána 
nejpozději do konce května 2014) vláda Vás bude informovat, že jste tuto půjčku dostali. Vy 
však tyto peníze nikdy fyzicky neuvidíte, neboť jakmile se první týden školy zapíšete ve škole 
do kurzu, škola podá informaci vládě, že jste nastoupil a posílá Vaše školené přímo do školy. 
UCB obdrží školené ve 3 termínech - říjen 25% školeného, únor 25% školeného a duben 50% 
školeného. 

O půjčku si žádáte každý rok zvlášť. Podmínky splácení jsou ve zkratce následující: 

 půjčku splatíte jen, pokud když zůstanete v UK a vyděláváte nad 21 000 liber ročně 
(630 000,-Kč) 

 v případě takového výdělku platíte vždy maximálně 9% nad to, co vyděláte nad 21 
000 liber 

 pokud tuto částku nikdy nevyděláte, nikdy dluh nesplatíte  
 na splátku máte 30 let, tj. pokud odejdete po 20ti letech do důchodu, zbývajících 10 

let propadá na dluh britského státu 
 pokud kdykoliv spadnete v práci s Vaším platem pod 21 000 liber/ročně, vláda 

splácení automaticky stopne 
 pokud opustíte UK, jste povinen nahlásit, ve kterém státu se budete pohybovat a brát 

v potaz tuto tabulku: 
http://www.studentloanrepayment.co.uk/portal/page?_pageid=93,6678668&_dad=
portal&_schema=PORTAL  

- zde vidíte kolik má který stát stanovenou hranici výdělku při začátku splácení; 
nezapomínejte však, že vždy platíte jen maximálně 9% nad požadovanou hranici, což 
může dělat jen ve stovkách českých korun měsíčně 

Pro vyplnění žádosti o půjčku pak můžete žádat během dubna, v dubnu se mi prosím 
připomeňte a napište mi a já Vám ji zašlu.  

Začátek studia, září 2014 

Škola začíná zpravidla v polovině září. O týden dříve, se vždy můžete zúčastnit také 
Orientation week – během tohoto týdnu budete seznámeni prostředním UCB i s ostatními 
novými studenty. UCB zároveň pro ty z Vás, kteří budou mít zájem organizuje koncem tohoto 
týdne výlet. Tento týden Vám pomůže se velmi rychle a dobře aklimatizovat a zorientovat v 
novém prostředí.  

Pro představu jak takovýto program funguje, navštivte prosím tento link: 
http://www.ucb.ac.uk/international-students/orientation-programme.aspx 
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Přijímačky  

máme stanovené na základě Vašeho maturitního vysvědčení a průměru do 2,5. 

Známku z angličtiny byste měli mít 1 nebo 2. 

Jakmile pak odmaturujete, posíláte naskenované maturitní vysvědčení na UCB, kde na 
základě Vašich výsledku rozhodnou o přijetí. 

Přihlášky se vyplňují na www.ucas.com a to v současné době co nejdříve, neboť je již po 
oficiálním, britském deadlinu, který byl stanovený na 15.1. UCB však přihlášky akceptuje až 
do 30.6. 

Podpora angličtiny – na univerzitě si můžete vzít zdarma také doplňující hodiny angličtiny - 
gramatiku, poslechové dovednosti, konverzaci nebo třídu akademické angličtiny, kde Vás 
právě naučíme správě psát eseje, které jsou součástí zkoušek. 

Ostatní cizí jazyky - možnost studia španělštiny, italštiny, francouzštiny, němčiny a 
mandarínské čínštiny- 

Ubytování na kolejích 

Koleje jsou pro nové studenty k dispozici zpravidla 2 týdny před začátkem školy: 

V příloze naleznete dispozice, fotky a informace o pokojích na obou našich kolejích. V 
případě, že nemáte zájem o ubytování na koleji, poradíme Vám kde hledat vhodné ubytování 
v soukromí. 

Ubytování si hradí student sám. 

Náklady na pobyt  
 
Jsou 12-15.000,-Kč měsíčné (ubytování, jídlo..) 
Při částečném úvazku (cca na 20 hodin týdně) si vyděláte za měsíc cca 16.000,-Kč, min. 
hodinová mzda v Anglii je velmi vysoka a to současně pro věkovou hranici 18-21 let - přes 
170,-kč Tuto částku dostanete vždy, bez ohledu na to, kde a co budete dělat. Pochopitelně 
spoustu studentu se zaměstnává v restauracích, kavárnách a barech a tím pádem dostávají i 
hezké tipy/dýška. 

Na závěr bych chtěla dodat několik užitečných informací o tom, jak probíhají zkoušky a 
hodnocení na UCB. 

- Během roku máte 6-7 předmětů, z toho každý předmět má většinou 2 zkoušky, zpravidla je 
to jedna esej a jedna týmová práce spojená s prezentace. Nikdy u nás nebudete mít ústní, 
individuální zkoušky, které Vás uvádí do stresové situace. 

- Na známky se UCB dívá vždy v březnu, kdy posuzuje Vaše dosavadní výkony 

http://www.ucas.com/


- UCB požaduje úspěšnost ze všech předmětů minimálně 50% 

- Pokud nesplníte hranici 50% (což je velmi benevolentní), budete muset opakovat semestr, 
nicméně nikdy se neřeší další krok, dokud není konec školního roku, tj. do června, kdy zasedá 
komise, která Vaše známky posuzuje a řeší další případná opatření. Nestává se však, že by 
studenti z Čech a Slovenska měli s výukou až takovéto problémy. 

- Pokud máte nějaké nedostatky v esejích, ale máte nad 50% celkovou úspěšnost celého 
semestru, tak Vás můžeme vyzvat k opravení/znovu napsání eseje 

- Pokud máte zdravotní problém, které způsobily Vaše zhoršené výsledky, či 
docházku, tak je musíte prokázat lékařským potvrzením 

 

S pozdravem 

Aneta Řezníková, M.A. 

+420 724 685 214  (volat můžete vždy od 9 – 19 hodin, o víkendech prosím jen v urgentních 
situacích). Pokud byste chtěl/a abych Vám zavolala, mám volání v rámci EU zdarma, stačí mi 
poslat sms, nebo email. 


