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"Čím na prestížnejšiu 

školu ideš, tým lepší 

network získaš..."

AJ TAK JE VŠETKO O PRÍSTUPE
Školy v zahraničí sa nám možno na prvý pohľad zdajú byť
ťažšie, ale častokrát je opak pravdou. University of
Southamptom tomu nebola výnimkou!  

Z celého vzdelávacieho systému sa dá vyťažiť maximum!
Učitelia sú nesmierne milí, ich prístup je vynaložený
hlavne na dôvere a chuti pomôcť Ti byť ešte lepším! 
  
Na výber predmetov Ti škola vopred pošle zoznam
mnohých modulov s inovatívnym konceptom. Moje
odporúčanie: vyber si hlavne to, čo Ťa zaujíma, potom ani
len nepocítiš, že niečo musíš spraviť, čítať, napísať...  
Je to jednoduché, keď sa učíš niečo, čo Ťa baví, ani nevieš
že sa učíš. A toto bol presne môj prípad. Všetky eseje,
knižky som si tak obľúbila, že knižnica sa pre mňa stala
doslova druhým domovom. Niekedy som tam trávila celé
hodiny od rána do neskorého večera - skorého rána! Veľa
sme na škole písali, formovali argumenty a mali sme aj
zopár skúšok. Škola sa sčasti podobá na fínsky systém
vzdelávania. 



Ubytovanie a nákaldy 

Anglické domčeky sú ako v rozprávke! A je to mnohokrát
omnoho lacnejšia voľba ako študentské internáty.  
Ja som bývala 5 min. od univerzitného campusu. čo si
myslím, že bola super poloha. Celkovo som mala na
bývanie ako jedna z mála veľké šťastie. Bývala som na
Lilac Road 49, a keď si to cez google maps prescrooluješ,
zistíš že to je takmer 5 krokov od školy. Mesto
Southampton nie je ničim špeciálne, omnoho viac sa mi
páčil náš Highfield Campus, a teda som tam aj trávila čo
najviac času.  

Pripájam kontakt "nbritfitzy@btinternet.com" na nášho
Landlorda, Niall. Je to príklad typického britského
dobráka. Mesačne ma ubytko vyšlo na 310 Libier (+ Bills,
ktoré sa nám na konci pobytu odrátali z depozitu)  
Ak chceš, kľudne sa mu ozvi a spýtaj sa ho na možnosti,
je to 4-izbový domček s obrovskou záhradkou a super
kuchynkou. Môžeš sa aj odvolať na mňa "Terezku
Minárikovú" odkiaľ máš kontakt. :)  

A čo sa týka nákladov, myslím že je to v poriadku a určite 
sa to dá zvládnuť. Môj obľúbený obchod bol Aldi, ale ten
bol celkom ďaleko, tak keď sa niekto našiel s autom tak
som vždy využila službičky a nechala sa odviesť a doniesť
s obrovským nákupom! A ak si varíš a pečieš doma dá sa
to v poriadku všetko vykryť.  

Študentský život je krásny, každý deň máš milión
možností kde sa angažovať. Student Union
www.susu.org. v uni of Southampton je jedna z najväčších
aké v UK sú.  

Najlepšie je vybrať si zo dve zo tri society a v tých
okruhoch sa pohybovať. Niekedy Ťa to môže posunúť do
takých možností o akých si ani nesníval/a.  

A všetko sa dá zvládnuť aj bývanie, aj strava aj cestovanie! 

Držím Ti silno palce!  

PS: Kľudne mi napíš ak by si čokoľvek potreboval/a 
FB Terezka Mináriková alebo teri.minarikova@gmail.com

"Your perfect home awaits!" 


