
PREČO ŠTUDOVAŤ V ZAHRANIČÍ? 

10 dôvodov pre štúdium v zahraničí 

Rozmýšľal/a si o štúdiu v zahraničí, ale pochybuješ o tom či je to pre teba správna 

voľba? Ak sa spýtaš kohokoľvek, kto absolvoval takéto štúdium, pravdepodobne ti povie, že 

je to skúsenosť, ktorá zmení život a že je to jedna z najlepších vecí, ktoré kedy urobil. 

 Možno práve týchto desať bodov ti pomôže v rozhodovaní.  

1. Možnosť získať priateľov na celý život. Keď študuješ v zahraničí, nespoznávaš len novú 

kultúru, ale aj iných medzinárodných študentov, ktorí sú rovnako ako ty ďaleko od domova a 

hľadajú priateľstvá v zahraničí. Táto situácia vytvára výborné podmienky na vznik nových a 

dlhotrvajúcich priateľstiev.  

2. Možnosť naučiť sa jazyk. Neexistuje lepšia a efektívnejšia cesta ako sa naučiť jazyk ako 

tá, keď žiješ a študuješ v krajine, kde sa hovorí práve takým jazykom, ktorý sa chceš naučiť. 

Pravdepodobne sa ti bude učiť veľmi ľahko, keď ním budeš obklopený/á  

3. Možnosť rozšíriť si obzory Keď študuješ v zahraničí, naučíš sa o svete také veci, ktoré by 

si sa nenaučil/a doma. Pár mesiacov po návrate domov budeš rozumieť svetu a vnímať ho zo 

širšej perspektívy a iného pohľadu, ktorý si predtým možno prehliadal/a.  

4. Možnosť spoznať iné kultúry. Kultúrne rozdiely sú viac ako len rozdiely v jazyku, jedle a 

návykoch. Skutočný rozdiel nenájdeš na prvý pohľad a ovplyvňuje spôsob porozumenia 

sveta. Nepochopíš to čítaním knihy alebo sledovaním televízie. Iba ak si žil v zahraničí dlhšiu 

dobu, môžeš naozaj pochopiť inú kultúru.  

5. Možnosť, ako sa naučiť niečo o sebe. Po štúdiu v zahraničí sa vrátiš domov s novými 

nápadmi a myšlienkami o sebe a svojej vlastnej kultúre. Študovanie v zahraničí ťa vyzve 

prehodnotiť tvoje názory a hodnoty, zmení ich alebo ich posilní.  

6. Možnosť cestovať. Prázdniny a víkendy sú jedinečné možnosti kedy môžeš cestovať a 

spoznávať novú krajinu. Štúdium môže byť často v krajine ďaleko od tvojho domova, čo ti 

dáva šancu spoznávať miesta, kde by si sa inak možno nedostal. Môžeš cestovať so svojimi 

priateľmi alebo sa spýtať, či študentská únia alebo univerzita neorganizuje zaujímavé výlety. 

7. Možnosť získať životnú skúsenosť Byť v úplne novom prostredí môže byť odstrašujúce 

ale aj veľmi vzrušujúce. Ocitnete sa v situáciách, ktoré sú pre vás úplne nové. Je to excelentná 

možnosť ako sa naučiť prispôsobiť sa a vyriešiť nové situácie efektívne, spoznať svoje nové 

silné stránky, zdolať výzvy a vyriešiť problémy. Toto sú zručnosti, ktoré vám veľmi pomôžu 

v ďalšom živote.  



8. Možnosť študovania presne toho, čo ťa zaujíma. Štúdium v zahraničí ti dá možnosti, 

ktoré ti domáce univerzity neposkytnú.  

9. Možnosť učiť sa iným spôsobom, akým si zvyknutý. So štúdiom v zahraničí sa 

oboznámiš s novými technikami vyučovania a učenia sa. Štúdium v zahraničí sa veľmi líši od 

toho, na čo si bol zvyknutý v tvojej škole. Spoznať rôzne spôsoby vyučovania a učenia sa je 

veľmi užitočné, pretože tak pochopíte, že na všetko existujú rôzne spôsoby ako dosiahnuť 

niečo.  

10. Možnosť získať svoju vysnívanú prácu. Viete že menej ako 5% všetkých študentov 

študuje v zahraničí? A to v stále viac a viac globalizovanom svete. Spoločnosti investujú v 

iných krajinách ako je ich krajina pôvodu a hľadajú práve ľudí, ktorí majú skúsenosti s 

rôznymi kultúrami. V očiach zamestnávateľa osoba, ktorá študovala v zahraničí, je nezávislá, 

samostatná, schopná prekonať výzvy a vyriešiť rôzne problémy a situácie. Vaša skúsenosť 

žitia a študovania v zahraničí, spoznávania novej kultúry a študovania nového jazyka vám dá 

výhody pri získaní vašej práce snov.  

InterStudy InterStudy  

má vyše desaťročné skúsenosti v oblasti medzinárodného vzdelávania. Ako jediná agentúra sa 

od vstupu našej krajiny do Európskej únie stala reprezentantom niekoľkých európskych 

štátnych univerzít pre Slovenskú republiku. S ich pomocou už nastúpili na zahraničné 

univerzity stovky slovenských študentov, prví z nich sú už držiteľmi britského univerzitného 

diplomu.  

Využite bohaté skúsenosti, profesionálne poradenstvo a servis počas celého prijímacieho 

procesu. Poradia Vám pri výbere školy a orientácii v širokej škále študijných odborov na 

všetkých stupňoch štúdia. Pomôžu Vám pri príprave prihlášky a všetkých potrebných 

dokumentov, pri vybavovaní ubytovania, a oboznámia Vás s možnosťami financovania. Celú 

komunikáciu budete môcť realizovať iba s ich agentúrou, čo Vám ušetrí množstvo času a 

nákladov. Všetky potrebné informácie a pokyny obdržíte v slovenčine. 

http://www.univerzityeu.sk/  

SAIA  

Slovenská akademická informačná agentúra, ktorá ponúka množstvo informácií ohľadom 

štúdia v zahraničí. V sekcii Informácie o štúdiu vo vybraných krajinách nájdete základné 

informácie o systéme štúdia vo vybraných krajinách a linky na zaujímavé webstránky, kde 

môžete nájsť ďalšie dôležité informácie. 

 http://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/  

http://www.univerzityeu.sk/
http://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/


Štúdium v Nemecku 

http://www.pressburg.diplo.de/Vertretung/pressburg/sk/06/Studieren__in__D eutschland/  

Studieren   in  Deutschland.html  

Štúdium v Dánsku  

http://matejsykora.blog.sme.sk/c/277249/Studium-v-zahranici-bezplatnestudium-v-

Dansku.html  

Štúdium v Británii 

http://studiumok.eu/chcem-sa-prihlasit/?gclid=CMi6-bXtpsICFarKtAodHzIA4g  

Školský rok v zahraničí   

http://www.jazykovepobyty.sk/mladez/hsy/?gclid=CJzfyMntpsICFWXHtAodDH EAwA 

http://www.pressburg.diplo.de/Vertretung/pressburg/sk/06/Studieren__in__D%20eutschland/
http://matejsykora.blog.sme.sk/c/277249/Studium-v-zahranici-bezplatnestudium-v-Dansku.html
http://matejsykora.blog.sme.sk/c/277249/Studium-v-zahranici-bezplatnestudium-v-Dansku.html
http://studiumok.eu/chcem-sa-prihlasit/?gclid=CMi6-bXtpsICFarKtAodHzIA4g

