
Jedna z desiatich špičkových 
výskumných univerzít v Austrálii
Univerzita je umiestnená v  akademickom rebríčku svetových univerzít (ARWU) v 
TOP500. Griffith školí absolventov, ktorí sú všestranní a mobilní v ich budúcej kariére.

 > Zakladajúci člen spoločnosti pre moderný univerzitný 
výskum Austrálie (IRU - AUSTRALIA) – Griffith, je známy 
tým, že identifikuje novovznikajúce kariérne smery a je 
priekopníkom inovatívnych študijných programov pre 
pracovný trh zajtrajška. 
www.griffith.edu.au/programs-courses 

 > Navštívte stránku Griffith Career Search:  
www.griffith.edu.au/future-students a získate bližšie 
informácie týkajúce sa Vášho štúdia a kariéry. 

 > Program Griffith’s  Work Integrated Learning and Industry 
Mentoring  má za cieľ podporovať prechod študentov do 
pracovného života, taktiež zahŕňa profesionálov z priemyslu 
pre obojstranné prospešné partnerstvo. Vďaka týmto 
programom bola Griffith University zaradená do TOP 200 
inštitúcií v hodnotení HAS-QS World. 
www.griffith.edu.au/careers-employment 

 > Absolventi Griffith University sú úspešní lídri vo svojom 
odbore  po celom svete. Staňte sa aj Vy členom našej 
absolventskej komunity. 
www.griffith.edu.au/fdevelopment-alumni 

OBLASTI ŠTÚDIÍ ZAHRŇUJÚ
 > Účtovníctvo, bankovníctvo a financie
 > Aplikovaná lingvistika
 > Ázijské štúdie
 > Architektúra
 > Letectvo
 > Biotechnológia
 > Komunikácia
 > Zubárstvo a orálna hygiena
 > Pedagogika
 > Inžinierstvo
 > Vedný odbor životného prostredia
 > Film, animácia a fotografia
 > Grafika, interiérový dizajn
 > Zdravoveda
 > Humanitárne a sociálne vedy
 > Informačné technológie
 > Medzinárodný Obchod
 > Žurnalistika
 > Právo, kriminalistika a kriminálne právo
 > Morská biológia
 > Medicína
 > Masmediálne štúdie
 > Hudba a hudobná technológia
 > Výživa a dietetika
 > Ošetrovateľstvo
 > Farmácia
 > Fyzikálna liečba, Fyzioterapia
 > Psychológia
 > Verejné zdravie
 > Veda
 > Manažment športu
 > Turistika a hotelierstvo
 > Vizuálne a výtvarne umenie
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Poď a pridaj sa k našej globálnej komunite
 > 9,200 medzinárodných študentov zo 123 krajín.
 > Griffith Exchange Program poskytuje možnosť 

vzrastu globálnej zamestnanosti s prístupom ku 
globálnej sieti prostredníctvom 230 partnerských 
univerzít. Najmenej 60 z týchto univerzít je 
uvedených v poradí TOP 200 inštitúcií podľa 
hodnotenia Times HES_QS.

 > Univerzita je umiestnená medzi TOP10 
univerzitami zaoberajúcimi sa výskumom (ERA 
Report 2010). Naši poprední akademici pracujú 
v národných a medzinárodných partnerstvách v 
kritických oblastiach výskumu ako:
 > Vedný odbor - voda
 > Objav liečiv a infekčné choroby
 > Politika Ázie, obchod a rozvoj
 > Zmena klímy, adaptácia
 > Kriminológia
 > Hudba, umenie Ázie a Pacifiku
 > Inovácie a zdravotná opatera
 > Turistika

Kľúčové dátumy
2. Semester 2012  (približne 17 týždňov)

Medzinárodná orientácia* 
Zahájenie          
Prázdniny v polovici semestra
Koniec výučby                   
Študijný týždeň  
Skúšky                
Semestrálne prázdniny      

9 - 13 Júl
23 Júl
24 - 28 September
26 Október
29 Október - 2 November
5 - 16 November
19 November - 25 Február

1. Semester 2013 (približne 17 týždňov)     

Medzinárodná orientácia* 
Zahájenie          
Prázdniny v polovici semestra
Koniec výučby                   
Študijný týždeň  
Skúšky                
Semestrálne prázdniny      

11 - 15 Február
15 Február
1 - 5 Apríl
31 Máj
3 - 7 Jún
10 - 21 Jún
24 Jún - 19 Júl

* Prosím, všimnite si: Dátumy orientácie zahraničných 
študentov sa líšia od Study Abroad and Exchange 
programov. Kliknite na www.griffith.edu.au/studyabroad

 Kontakty na Griffith University
International Office
Griffith University, Nathan campus
QLD 4111, Australia

Email:
Phone:
Fax: 

international@griffith.edu.au
+61 (0) 7 3735 6425
+61 (0) 7 3735 6646

Griffith univerzita v roku 2011
Študenti
Zahraniční študenti                
Univerzitné mestečká            

Výskumné centrá  
Bakalárske a magisterské 
programy
Doktorandské programy                                            
Družobní partneri                                

42,180
9,200
5 (Nathan, Gold Coast, Mt. 
Gravatt, Logan, South Bank)
34
246

248
230
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Univerzitný program Griffithu MBA (Master 
of Business Administration) získal na 
základe výskumov inštitútu v Aspene prvé 
miesto v Austrálii a 27. miesto vo svete.
Sa Griffith University dostala na základe 
Národnej správy (ERA) medzi TOP10 
univerzít v Austrálii.
Bola univerzita zaradená do TOP30 
inštitúcií v Pacifiku zaoberajúcimi sa 
výskumom.
Bola univerzita zaradená do TOP400 
inštitúcií na základe hodnotení 
vyplývajúcich z výskumov QS World 
University a Times HE Word. Týmto sa 
Griffith University nachádza v TOP 3% 
svetových inštitúcií vyššieho vzdelania.
Griffith zaradená do TOP500 inštitúcií na 
základe hodnotenia ARWU (Šanghajských 
výskumov).
Griffith vynaložil $320 miliónovú investíciu 
do modernizácie svojho vybavenia v 
piatich univerzitných mestečkách vrátane 
vybudovania novej nemocnice na Gold 
Coaste za $150 miliónov.
Investícia vlády $1, 76 miliardy do 
rekonštrukcie univerzitného mestečka na 
Gold Coaste a nemocnice.
Griffith University investuje $1,8 miliardy 
do vybudovania tranzitnej siete medzi jej 
univerzitným mestečkom na Gold Coaste 
a centrom reštaurácií a zábavy na Surfers 
Paradise a Broadbeach.

V roku 2011 sa Griffith University 
umiestnila na prvom mieste 
ako najobľúbenejšia destinácia 
študentov z 34 krajín ako 
Kanada, Japonsko, Nórsko, 
Švédsko, Portugalsko, Spojené 
Arabské Emiráty a Brazília.
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