
REKAPITULACE PROČ SI VYBRAT UCB 
 
 

- výuka na bakalářském oboru trvá zpravidla 3 dny v týdnu, každý předmět má 
většinou 3x60 minutovou výuku, během semestru máte 3 předměty, ve kterých 
se velmi intenzivně soustředíte na potřebnou látku 

- na hodině má pro Vás lektor k dispozici vytištěnou prezentaci probírané látky, 
proto se u nás nezdržujete výpiskama  

- chodí Vám přednášet profesionálové z oboru, díky kterým se můžete už během 
studia obohadit o zajímavé know-how a využít ho tak při svých vlastních 
projektech či podnikání 

- díky těmto kontaktům máte také možnost získat zajímavou pracovní přiležitost 
po studiu 

- zkoušky budete mít formou individuálních esejí (které si můžete nechat zdarma 
na univerzitě gramaticky zkontrolovat) nebo formou týmových prezentací 

- na zhotovení obou zadání máte zpravidla 4-6 týdnů, k dispozici knihovnu 
s 80 000 výtisky, která je také k dispozici online, širokou škálu dalších online 
zdrojů a samozřejmě konzultace s lektory 

- chcete-li si vyplepšit angličtinu, můžete navštěvovat v rámci školného anglické 
třídy konverzace, poslechu, gramaticky nebo akademické angličtiny, která je 
důležitá pro správné psaní esejí 

- nebo se také obohatit o francouzštinu, mandarínskou čínštinu, italštinu, 
španělštinu či němčinu 

- UCB má svoje vlastní wellness pro studenty, které můžete navštěvovat každý 
den za měsíční poplatek 100,-kč. Můžete zde využít fitness, saunu, výřivku, 
tělocvičnu, taneční a sportovní místnosti, rehabilitační kliniku, masáže, 
kosmetiku, manikúru, pedikúru a kadeřnické služby 

- nabízíme dvoje, různé koleje, The Cambrian Hall jsou přes silnici od univerzity, 
The Maltings zase nabízí svůj vlastní bar, obchod, fitness a tělocvičnu 

- během studia můžete odcestovat na Eramus a při studiu oboru hotelnictví na 
roční placenou stáž kdekoliv si na světě vyberete 

- čeká na Vás také 8 týdnů prázdnin během studia a 3 měsíce, velkých, letních 
prázdnin 

- před začátkem školního roku se můžete zúčastnit také Orientation weeku, který 
Vám poradí s začátkem Vašeho pobytu na univerzitě a v Birminghamu 

-  v červnu se bude konat pre-departure meeting v Praze, toto setkání je určené 
studentům, kteří se přihlásili na bakalářský, nebo magisterský program na naší 
univerzitě, 


