Kristína Sacherová: Štúdium MSc. in Business Economics na University of Amsterdam
Svoje bakalárske štúdium na IES FSV UK som ukončila v akademickom roku 2015/2016. Nasledujúci rok
som strávila v hlavnom meste Holandska na ročnom magisterskom štúdiu MSc. in Business Economics
so špecializáciou Managerial Economics and Strategy na University of Amsterdam (UvA). Ísť do
zahraničia som sa rozhodla aj vďaka pozitívnej skúsenosti na University of Luxembourg, kde som
prostredníctvom programu Erasmus+ strávila zimný semester v treťom ročníku na IES.
Prečo štúdium v Holandsku a práve na University of Amsterdam?
-

-

-

-

-

University of Amsterdam ponúka veľké množstvo zaujímavých magisterských programov, na
ktoré môžete naviazať po bakalárskom štúdiu na IES. Sú orientované či už na business alebo
ekonómiu. Na prijatie do väčšiny z nich postačí absolvovanie povinných predmetov z IES.
V Holandsku nie je žiadny problém dohodnúť sa angličtinou kdekoľvek. Všetky magisterské
programy na Faculty of Business & Economics na UvA sú vyučované v angličtine.
University of Amsterdam sa pravidelne umiestňuje v rebríčkoch univerzít na popredných
miestach. Napríklad podľa QS World University Rankings 2015-2016 to bola 45. najlepšia
univerzita na svete v oblasti sociálne vedy a management.
Atmosféra na University of Amsterdam je veľmi medzinárodná, študujú tu študenti zo všetkých
kútov sveta 
Školné je prijateľné, na akademický rok 2016/2017 to bolo necelých 2000 € pre študentov
pochádzajúcich z krajín EÚ. Je možné ho zaplatiť jednorázovo alebo v niekoľkých splátkach počas
roka.
Prijímací proces je jednoduchý a prebieha online prostredníctvom webu školy a portálu
Studielink. K prihláške v akademického roku 2016/2017 bolo potrebné priložiť motivačný dopis,
výpis známok z bakalárskeho štúdia, jedno odporúčanie od vyučujúceho a preukázať znalosť
angličtiny (napr. IELTS certifikát s celkovou známkou vyššou ako 6,5 a čiastkovými z každého
oddielu nad 6,0). V období, keď som sa hlásila ja, nebolo potrebné vykonávať skúšku GMAT alebo
GRE vďaka partnerstvu univerzít. Poštou bolo potrebné zaslať iba potvrdenie o vykonaní štátnej
skúšky.
Prihlasovanie na väčšinu programov sa uzatvára až v marci/apríli. Avšak treba rátať s tým, že
študenti sa väčšinou prijímajú postupne na „first come- first serve“ báze.
Veľmi dôležitý aspektom v rozhodovaní bola aj lokalita. Amsterdam je veľmi zaujímavá
multikultúrna metropola plná krásnych uličiek s kanálmi, parkov, super reštaurácií, kaviarní a
iných cool miest. Je to ideálne miesto či už na štúdium, kultúrne a umelecké vyžitie alebo party.
V roku 2017 obsadil Amsterdam 12. priečku z viac ako 200 hodnotených miest v Mercer's Quality
of Living Survey.

Škola a štúdium
-

Faculty of Economics & Business na UvA sídli v novom campuse neďaleko centra. V budove sa
nachádza kantína, kaviarne, knižnica a veľké množstvo miestností tzv. study rooms, ktoré je možnosť
si bezplatne zabookovať mimo vyučovacích hodín na individuálne štúdium alebo prácu v teame.
Takmer každá táto miestnosť je vybavená PC a premietačkou.

-

-

-

UvA je známa aj svojou rozsiahlou akademickou a experimentálnou činnosťou (člen LERU
a Universitas 21). Súčasťou je niekoľko „laboratórií“ – ekonomických a psychologických (napr.
CREED) – kde je možnosť uskutočňovať rôzne experimenty (PhD. študenti a výskumní pracovníci).
Ostatní študenti sa môžu zúčastňovať na týchto experimentoch a zábavnou formou si trochu
privyrobiť k študentskému životu 
Univerzita v Amsterdame má takmer 400-ročnú tradíciu.
Holandský systém rozdelenia akademického roku je odlišný v porovnaní s naším dvojsemestrálnym.
Rok pozostáva zo 6 periód, pričom po každej je týždňové voľno na učenie a potom týždňové
skúškové obdobie. V každej perióde sú vyučované dva až tri predmety.
Na absolvovanie skúšky má študent dva pokusy. Termíny skúšok sú dopredu dané a nie je možnosť
ich meniť. Ak na skúšku neprídete, termín prepadá. Podmienky na získanie extra termínu sú veľmi
striktné a neodporúčam sa na to spoliehať.

Zameranie na Business Economics: Managerial Economics and Strategy
-

-

-

Je to odbor pre študentov, ktorých zaujíma business a organizational economics a v budúcnosti chcú
pracovať v akademickej, verejnej alebo súkromnej sfére. Predmety sú zamerané kvantitatívne
a využívajú analytický prístup na riešenie organizačných a finančných aspektov pri riadení
spoločností. Viac ako polovica predmetov je spoločných s programom Economics. Súčasťou
programu je síce aj niekoľko case studies, program však kladie dôraz na teóriu, ktorou vysvetľuje
problémy organizácií. Keď sa chcete orientovať viac „prakticky“, odporúčam zvoliť niektorý z trackov
odboru Business Administration!
Predmety, ktoré sú súčasťou programu sú napríklad Managerial Economics, Strategy, Applied
Econometrics, Behavioral Economics, Experimental Economics, Power & Authority alebo Markets
and Organizations. Predpokladom pre ich absolvovanie je znalosť základov matematiky,
mikroekonómie a ekonometrie. Náročnosťou neprevyšujú väčšinu povinne voliteľných predmetov
na IES.
Dochádzka na väčšinu hodín nie je povinná.
Odporúča sa venovať viac času príprave pred hodinou – veľké množstvo paperov, ktoré je potreba
naštudovať. Sú súčasťou nielen diskusie na hodine ale aj materiálov k skúške.

Ubytovanie
-

-

-

V Amsterdame nie je jednoduché nájsť si bývanie ako medzinárodný študent. Vďaka nedostatku
nabídky bytov a veľkej poptávke sú ceny vysoké. Status študenta a cudzinca hľadanie podnájmu
určite neuľahčuje.
UvA však prostredníctvom tzv. housing agencies poskytuje koleje na prvý rok štúdia. Vstupné
poplatky pre podanie a získanie ubytovania sú síce vysoké (v mojom prípade to bolo 625€
v nevratných poplatkoch plus kaucia vo výške jednomesačného nájmu), ale proces rezervácie izby je
jednoduchý a nepoznám nikoho, kto by si o kolej žiadal a nedostal ju.
Koleje sú roztrúsené po celom meste vo veľmi pekných lokalitách – ja som bývala na ulici
Prinsegracht v úplnom centre Amsterdamu s výhľadom na kanál 

-

Štandard je omnoho vyšší ako v Česku. Izby sú zvyčajne pre jedného/dvoch študentov a majú
súkromné sociálne zariadenie a kuchyňku. Mesačné kolejné za zdieľanú izby s ďalším študentom sa
pohybovalo v akademickom roku 2016/17 medzi 300-400€/os.

Život v Amsterdame - tipy
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Bicykel je neoddeliteľnou súčasťou života v Holandsku. Určite je treba si ho zaobstarať, buď cez FB
alebo na jednom z mestských trhov – napr. Waterlooplein. Cena za second-hand bike sa tu
pohybuje okolo 100€ s vybavením.
Na spoznanie mesta nemusíš minúť veľa času a peňazí – univerzita organizuje mnoho aktivít pred
začiatkom semestra a ak to premeškáš ako ja, odporúčam zúčastniť sa nejakej z free walking tours.
Super zážitkom sú aj plavby po amsterdamských kanáloch.
Verejná doprava a vlaky v Holandsku nie sú lacné. Ak chceš cestovať po krajine lacnejšie, využi
výhodné group tickets. Za denný spiatočný lístok medzi dvoma mestami tak zaplatíš len 7€ (FB na
nájdenie ľudí, ktorý cestujú v daný deň na danej trase).
Ak máš rád umenie a múzeá, určite si kúp ročnú Dutch Museum Card (cena okolo 60€ - vstupy do
múzeí zadarmo alebo za minimálny poplatok). Ak aj múzeá v obľube nemáš, jedno v Amsterdame si
určite obľúbiš – NEMO. Z jeho strechy je super výhľad na prístav a západ slnka.
Ak rád beháš, amsterdamské parky – Westerpark alebo Vondelpark sú ideálnym miestom plným
bežcov v každom ročnom období.
Ak máš rád syr, sprav si prechádzku po syrových obchodíkoch v centre a (zadarmo) ochutnaj
miestne delikatesy. Väčšina miestnych vecí a špecialít (syry, ryby, stroopwaffels a mnoho ďalších) sa
dá za super cenu kúpiť napr. na Albertcuyp trhu.

Ďalšie otázky?
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadne štúdia v Holandsku a na UvA ma môžete kedykoľvek
kontaktovať na nižšie uvedených adresách. Veľa šťastia s výberom magisterského štúdia .
E-mail: kristina.sacherova@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kristina.sacherova
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kristinasacher/

