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Text zprávy:
Zahraniční pobyt:
Na zahraniční univerzitě jsem studovala 2 měsíce 20.2.2017 – 20.4.2017. Před výjezdem
na pobyl jsem do přihlášky uvedl, že jsem studentem oboru dějin umění a partnerská
zahraniční univerzita mne zařadila pod toto oddělí i ve Vratislavi, konkrétně Fakulta
historických a pedagogických věd, institut dějin umění (Instytut Historii Sztuki), přičemž
velmi nápomocnou byla koordinátorka zahraniční studentů na tomto pracovišti dr.
MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA.
Co se mého studia týče, navštěvoval jsem předměty vyučované v angličtině: History of
Contemporary Art, Eastern and Central Europe under Soviet Domination (1939-1989),
Silesian Art within the Context of Central European Cultural Heritage, Semester Course
of Polish Language. Dále jsem na pobytu psal moji diplomovou práci, kterou jsem po
emailu konzultoval se vedoucí práce z České republiky.
Pokud má však někdo dostačují znalost polštiny, může navštěvovat jakýkoli předmět,
který univerzita nabízí.
Před odjezdem:
Pobyt proběhl od února 2017, avšak žádost o pobyt jsem podával někdy v dubnu 2016,
kdy jsem společně s fakultní koordinátorkou Mrg. Petrou Kleinovou a posléze s Mgr
Zděňkou Novotnou. vyplnili, co je potřebné, dle instrukcí ze strany MŠMT a polské
strany. Většina věcí se vyplní na polské webové stránce, vše se pak ale musí vytisknout
podepsat a poslat polské straně. Polská strana vyžaduje potvrzení o úrovni anglického
jazyka na úrovni B2. Vízum není potřeba a nepřipojišťoval jsem se (mám studentský účet
od KB, kde můžete být 60 dní v zahraničí a jste pojištěni). Spojení do Polska je více
způsoby vlakem, autobusem či přes blablacar. Cesta trvá od 4 do 5 hodin, z Prahy do
Vratislavy. Cestovné proplácí domácí univerzita a cestoval jsem do Vratislavi i
z Vratislavi za 300 korun (RegioJet), občas se ale podaří koupit jízdenku od společnosti
PolskiBus za 60 korun, ale nelze na to spoléhat.
•

Ubytování, stravování, doprava

Byl jsem ubytován na koleji “Kredka“1. Jednalo se o buňkový systém, tedy 2 pokoje po 2
lidech, které mají společnou kuchyň a koupelnu, cena 519 zlotých. V ceně je výměna
ložního prádla, malá posilovna, televizní místnost a praní prádla. Kolej je mezi 3. a 4.
hodinou ranní uzavřena. Jedná se o nejdražší kolej, levnější mají společné koupelny na
chodbě a někdy 3 osoby na pokoji. Vše lze nalézt na webu. Kolej se zajišťuje přes
1

http://uni.wroc.pl/studenci/domy-studenckie

webovou stránku, vzhledem k tomu, že já jsem měl trochu problém s administrativou, tak
mi kolej zařídila celouniverzitní koordinátorka Agata Nowak z Biuro Współpracy
Międzynarodowej. Co se ubytování v bytu týče, je možnost si pronajmout pokoj či celý
byt, ale většinou chtějí nájemníka na celý semestr či rok a cena za postel v dvoulůžkovém
pokoji cca od 550 zlotých.
Wroclawská univerzita nemá svou menzu, ale v městě lze nalézt tzv. mléčné bary, kde
není jídlo drahé a mnoho restaurací po 18. některé po 20. hodině mají slevu 50% na jídlo.
•

Finance

Platil jsem 2x 519 zlotých + 120 zlotých za měsíc únor, dalšími výdaji byla karta na mhd
za 60 zlotých, 9 zlotých stála studentská karta. Další výdaje byly za jídlo, posilovna 60
zlotých za měsíc. Pokud by student žil skromně, vařil si, tak bez problémů vyjde se
stipendiem.
•

Volný čas

Studenti si mohou zapsat tělocvik na univerzitě, navštěvovat knihovnu, v univerzitní
budovách je eduroam wifi síť a i internet do mobilu je v Polsku velmi levný. Vratislav má
650 tisíc obyvatel, takže je zde mnoho příležitostí. Jako studenti máme 50% slevu na
vlaky a jak jsem uvedl výše Polski bus má velmi levné jízdenky.
•

S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního studia

Na koleji byl jeden pracovník velmi arogantní, jinak jsem žádný problém nezažil.
•

Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty)

Ve Vratislavi se nesmí pít alkohol na veřejnosti
• Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt,
doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.)
Pro můj obor studia, dějiny umění, bylo studium velmi přínosné, protože s polským
uměním se v České republice příliš nesetkáváme a vzhledem k tomu, že preferuji moderní
a současné umění tak předmět zabývající současným polským uměním byl moje gusto.
Kladně hodnotím i kurz polského jazyka a předmět o slezském umění. Současně jsem měl
čas i na psaní diplomové práce.
Na koleji jsem bydlel s Chorvatem, Španělem a Turkem, takže jsem si zlepšil i jazykové
schopnosti v kombinaci s tím, že výuka byla v angličtině.

