JAK VŠE PROBÍHÁ A JAK SE NA STUDIJNÍ POBYT PŘIHLÁSIT?
1. KONTAKTUJTE NÁS
V případě zájmu nás prosím kontaktujte, domluvíme se na dalším postupu. Doporučujeme se ozvat
s velkým předstihem, ať máme dostatek času na rozhodování i vyřízení formalit. Rádi se s vámi setkáme
osobně třeba v naší kanceláři, kde vás uvítáme čerstvou kávou.  Pokud je pro vás osobní setkání příliš
časově náročné, je možné celou proceduru vyřídit elektronicky, případné dotazy můžeme objasnit
po telefonu.
2. ZJISTĚTE SI CO NEJVÍCE INFORMACÍ O UVAŽOVANÉ DESTINACI
Zjistěte si co nejvíce informací o uvažované destinaci, např. na našem webu www.studymix.cz,
nebo na cestovatelských portálech. Každá lokalita nabízí něco jiného, větší, či menší město, hory, moře,
různé klimatické podmínky, možnosti cestování po okolí. Vyberte si destinaci/e, kde by se vám líbilo.
3. SDĚLTE NÁM, CO OD STUDIA OČEKÁVÁTE
Zamyslete se, co od studia očekáváte, jaké máte požadavky, cíle a potřeby (např. certifikát z nějaké
mezinárodně uznávané zkoušky). Studium v zahraničí je velkou investicí a my vám pomůžeme s tím,
aby byly tyto prostředky vynaloženy efektivně.
4. VÝBĚR ŠKOLY
Společně vytipujeme školy, které budou splňovat vaše požadavky a představy. Sdělíme vám podrobnosti
a vypracujeme podrobnou kalkulaci pobytu, abyste se mohli lépe rozhodnout. Každá škola má své vlastní
podmínky, formuláře a procesní postup, kterým vás provedeme.
5. PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLU, PLATBA
Jakmile se rozhodnete pro konkrétní školu, zašleme tam vaši přihlášku a po úhradě školného obdržíme
potvrzení vašeho studijního pobytu a objednaných služeb a veškeré další informace potřebné k vašemu
odjezdu.
6. ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ
Škola zajistí vybrané ubytování. V případě volby hostitelské rodiny zašle škola její profil, a tak můžete
s rodinou začít komunikovat před vaším příjezdem.
7. REZERVACE LETENKY, JÍZDENKY
Pokud si budete přát, můžeme zároveň s odesláním přihlášky na školu vyhledat a navrhnout nejvhodnější
způsob dopravy na místo. Po odsouhlasení zakoupíme letenku, autobusovou či vlakovou jízdenku
a zajistíme transfer z letiště, popřípadě vyhledáme návazná spojení, pokud se dopravujete na místo
pobytu sami.
8. VYŘÍIZENÍ STUDIJNÍHO POVOLENÍ, VÍZA
V případě volby destinace, u které je stanovena vízová povinnost, vám zajistíme studijní povolení,
či vízum.
9. ODLET A NOVÁ ZKUŠENOST
PO ODJEZDU
ASISTENCE PO CELOU DOBU POBYTU, ZŮSTÁVÁME V KONTAKTU
Je-li potřeba, můžete nás kdykoliv během vašeho pobytu kontaktovat a my Vám pomůžeme s řešením
vašich přání, či případných stížností.
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