
NOVINKY ZE SVĚTA STUDIA V ZAHRANIČÍ 
 

 

Navzdory nelehké situaci a BREXITU máme pro studenty nové a stále zajímavější 
možnosti studia v zahraničí: 
 

STUDIUM V IRSKU 
V tomto roce jsme začali zastupovat irskou vysokou školu Dundalk Institute of 
Technology (www.dkit.ie), a s velkým nadšením bychom tuto možnost chtěli nabíd-
nout i Vašim studentům. Tato irská vysoká škola přináší fantastickou možnost studia 
ZDARMA pro všechny EU studenty. V následujících týdnech budeme naše portfolio 
VŠ v Irsku ještě dále rozšiřovat. 
 

Irsko se tímto rokem stalo jedinou anglicky mluvící zemí v EU a studenti mohou vyu-
žít nepřeberných možností studijních oborů, ale i pracovních příležitostí a nabízí stu-
dentům následující výhody:  

• Patří do top 10 vzdělávacích systémů na světě 

• Minimální mzda je jedna z nejvyšších v Evropě – €10.10 (cca 270 Kč/hod) 
• Průměrný nástupní plat absolventů €35 000 za rok (77 000 Kč/měsíc) 

DkIT se navíc nachází uprostřed technologického centra, kde sídlí evropské pobočky 
celosvětově známých firem (Apple, Facebook, Intel, Google, Twitter, PayPay, IBM, 
SAP a desítky dalších). Studenti DkIT mohou této skvělé příležitosti využít nejen bě-
hem praxí při univerzitě, ale také se v těchto firmách uplatnit po ukončení studia.  
 

 

STUDIUM V DUBAJI 
Nejnovější destinací pro studium v zahraničí v anglickém jazyce se stává Dubaj – 

centrum celosvětového obchodu, inovací a vzdělání, které se díky neuvěřitelnému 
pokroku a nejmodernějším technologiím dostalo do čela světového pokroku. Díky 

přítomnosti téměř třiceti mezinárodních univerzit se studenty z celého světa se Dubaj 
v posledních letech rychle stává i střediskem mezinárodního vzdělávání špičkové 
kvality. Pro její kosmopolitnost, prvotřídní infrastrukturu a jednu z nejrychleji rostou-
cích ekonomik si Dubaj vybraly za základnu celosvětově uznávané společnosti jako 
například Microsoft, Google, IBM, Oracle, PwC, E&Y, Deloitte, SAP, Apple, Amazon, 
Hilton, Siemens, HP, Uber nebo HSBC a stovky dalších. Právě díky tomu Dubaj po-
skytuje velké množství výborně placených pracovních pozic talentovaným absolven-
tům z celého světa. Míra zaměstnatelnosti absolventů se pohybuje okolo 100 %. 

V neposlední řadě nabízí tato destinace studentům skvělý studentský život, kontakt 
s lidmi z celého světa a britské univerzitní curriculum prestižních britských univerzit, 
které se rozhodly své kampusy otevřít právě v Dubaji.  
 

http://www.dkit.ie/


UniLink tento rok nabízí exkluzivně ve spolupráci s partnerskými univerzitami 
stipendijní programy ve výši 20–40 % ze školného. Rádi Vašim studentům se 
stipendii pomůžeme.  
 

 

 

STUDIUM VE VELKÉ BRITÁNII 
Britské univerzity i navzdory BREXITu vítají EU studenty a skvělou zprávou je také 
široká nabídka automatických stipendií, se kterými studentům rádi pomůžeme.  
 

Dovolte mi ještě jednou představit UniLink – Poradenské centrum pro vysoko-
školské studium v zahraničí. 
 

UniLink ke dnešnímu dni zastupuje 60 univerzit na území Velké Británie, Irska, 
Dubaje a poskytuje zcela bezplatné poradenství pro studenty, kteří mají zájem o vy-
sokoškolské studium právě na partnerských univerzitách v těchto destinacích. Jsme 
současně největší a jedinou organizací tohoto typu v ČR, specializovanou na tyto 
destinace. Již 9. rokem jsme nápomocni studentům s celým přijímacím procesem, 
a to od výběru správného oboru a univerzity přes doložení kvalifikací, zařízení finan-
cování studia (včetně stipendií a dostupných grantů) a ubytování až po přípravu na 
bezpečnou cestu až na univerzitu. Celý tým UniLink se skládá pouze ze studentů 

a absolventů britských univerzit.  

 

Naším cílem je především co nejdetailněji poskytovat informace zájemcům o studium 
ve Velké Británii, Irsku a Dubaji, a být jim maximálně nápomocni při jejich cestě do 
zahraničí. K současnému datu s námi do zahraničí odcestovalo již okolo 3700 stu-
dentů. 
 

Bližší informace o Poradenském Centru UniLink a jeho činnosti naleznete na našich 
stránkách www.unilink.cz. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit jak e-mailem nebo 

telefonicky.  
 

 
Klára | Mobil: +420 734 693 278 

UNILINK - PORADENSKÉ CENTRUM PRO VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM VE VELKÉ BRITÁNII 
STUDY ABROAD ADVISING CENTRE 

 

 

KDE NÁS NAJDETE? 

Laubova 2, 130 00 Praha 

www.unilink.cz 

 

http://www.unilink.cz/
https://www.google.com/maps/search/Laubova+2,+130+00+Praha?entry=gmail&source=g
http://www.unilink.cz/

