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Vysoká škola EPHEC poskytuje štúdium nielen v anglickom, ale aj vo francúzskom jazyku.
To znamená, že je tu možnosť študovať s domácimi v campuse Louvain-la-Neuve (LLN), v
malom valónskom meste vzdialenom od Bruselu približne hodinu vlakom. Je to študentské
mesto, kde možno nájsť tiež mnohých erazmus študentov, nie síce na spomínanej vysokej
škole, keďže väčšina uchádzačov si volí práve anglický jazyk ako hlavný vyučovací jazyk
alebo iný odbor vo francúzskom jazyku vyučujúci na campuse v Bruseli. Napriek tomu sa
dajú nájsť vhodné príležitosti navštíviť Brusel a ostatných erazmus študentov EPHECu (škola
organizuje napr. návštevu Mini Európy a v decembri X-mas dinner), ktorých spoznáte v prvý
týždeň počas uvítacieho programu. Má to viacero výhod ako napr. zlepšenie jazykových
schopností oboch cudzích jazykov, keďže aj popri štúdiu vo francúzskom jazyku je mnoho
predmetov s aktivitami v anglickom jazyku a zároveň samotný anglický jazyk aj v 5. semestri,
kde si možno vyskúšať pohovor v anglickom jazyku a iné.
Ubytovanie v Bruseli sa oplatí hľadať v časti Woluwé-Saint-Pierre, Woluwé-Saint-Lambert
alebo Kraainem. V LLN je veľa možností, na každom kroku sú študentské byty. Cena sa
pohybuje od 270 eur/mesiac. So šťastím sa dá zohnať aj za 250, väčšinou ak bývate s niekým.
Campus EPHEC v LLN je zameraný na IT oblasť, strategický manažment, komunikáciu a
medzinárodný marketing. V prvých dvoch ročníkoch nájdete mix všetkého. V treťom ročníku
si treba zvoliť konkrétny odbor, vždy však sa to dotýka každej zo spomenutých oblastí. Napr.
odbor medzinárodný marketing sa skladá z povinných predmetov : Financial management,
Socio-economic environment, Supply chain, Global Trade Services a Negociation and sales
coaching. Pozitívom EPHECu je prax, ide skôr o aktívne štúdium počas semestra
prostredníctvom príprav prezentácií, návštev firiem, konferencií, workshopov, rolových hier a
i.
Stojí to určite za to vyskúšať si život a štúdium či už priamo v Bruseli alebo v jeho okolí,
treba sa však pripraviť na vysoké výdavky za cestovanie. Totiž bez toho si to neviem
predstaviť, nenavštíviť okolité mestá i štáty, je to jedna z mnohých výhod Belgicka, nie je
veľké a zároveň má čo ukázať, plus má dobrú geografickú polohu.

