Štúdium a výučba. Anglický systém sa veľmi líši od nášho. Na začiatku roka si ako
Erasmus+ študent musíš vybrať 6 predmetov, ktoré budeš študovať počas celého
roka. Zaujímavosťou je, že si môžeš vybrať zo všetkých predmetov, ktoré univerzita
ponúka študentom bakalárskeho stupňa (ja mám tiež predmety zo všetkých troch
ročníkov), takže si môžeš vybrať čo ťa skutočne zaujíma, ponuka je naozaj pestrá.
Akademický rok je rozdelený do troch termov, medzi ktorými sú Christmas holiday
a Easter break – obe trvajú cca mesiac. Tento čas však veľmi rád/rada venuješ
písaniu esejí a pripravovaniu prezentácií, na ktoré si veľmi potrpia. Tie, spoločne
s rôznymi prípadovými štúdiami budú tvoriť gro tvojej výslednej známky a budeš ich
odovzdávať online cez systém na kontrolu plagiátorstva, ktorý ti nájde aj
tú najmenšiu zhodu či už s internetom alebo literatúrou, preto musíš
vždy uvádzať podrobné referencie  CCCU je celkovo na veľmi vysokej
úrovni a štúdium je náročné, no samozrejme zvládnuteľné, len sa treba
poriadne učiť . Prístup profesorov
je veľmi profesionálny, no sú veľmi
milí a vždy sa snažia pomôcť
rovnako aj aj tvoj osobný tútor
ktorého dostaneš na začiatku roka.

Študentský život budeš mať taký pestrý aký si ho urobíš  CCCU má krásne
športové centrum, mnoho societies do ktorých sa môžeš prihlásiť a centrum mesta
je plné klasických britských pubov... je len na tebe čo si vyberieš  Grant ti pokryje ubytovanie, no ostatné už budeš
musieť hradiť z vlastných úspor. Ak máš dobrú angličtinu, nebude pre teba problém si nájsť brigádu popri škole a tak si
trochu privyrobiť. Canterbury je krásne a historické mesto plné študentov kde ti nič nebude chýbať a všade sa dostaneš
peši. Ja osobne som autobusovú dopravu využila len na výlety do okolitých miest.
Ubytovanie. Študentské internáty univerzita poskytuje Erasmus+ študentom len
zriedka, no ak si požiadaš dostatočne skoro, je šanca, že ho dostaneš. Priprav sa
však na to, že si priplatíš. Cena za základnú izbu v napr. 4-izbovovom byte je cca
£500/mes. Ubytovanie sa preto viac oplatí riešiť cez agentúru a ísť bývať na
študentský dom. Ja osobne bývam so štyrmi Slovákmi v dome a neviem si
vynachváliť. Platím max. £350/mes. aj s účtami. V Canterbury je veľmi veľa
Slovákov, takže sa určite nájdete a pomôžete si. Ak by si potreboval/a pomôcť
nájsť ubytko alebo by ťa zaujímalo niečo iné na čo som zabudla, kľudne mi napíš,
rada poradím  bbielcikova@gmail.com

