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Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu:




Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě či
pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem)
o letná škola rumunčiny cez výberové konania, bilaterálna zmluva medzi Českom
a Rumunskom. Na výber sú 4 letné školy (Constanta, Iasi, Timisoara a Craiova),
štipendista si určí poradie 3 preferencií. Ja som sa tento rok dostal do Constante na
Univerzitu Ovidius, kde sa konal už 27. ročník kurzu.
Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza,
pojištění apod., doprava, spojení, ceny)
o Povinnosti jako víza apod. odpadajú, keďže Rumunsko je súčasťou EÚ. Poistenie je
odporúčané, ja som mal pripoistenie k ISICu. Doprava do CT je pomerne jednoduchá,
cena rôzna podľa doby, kedy cestu kupujete. Ja som si letenku kúpil ešte v apríli, aj
keď som letnú školu nemal potvrdenú, ale dúfal som, že to vyjde. Cena tak bola oveľa










lepšia (od novembra 2018 lieta Laudamotion (Ryanair) z Viedne do Bukurešti), platil
som za spiatočnú letenku VIE – OTP 90 eur (40 eur samotná letenka, ale 50 eur za
batožinu). Z Bukurešti je potom viacero možností ako sa dostať do CT. Ja som šiel
z letiska do centra mesta a odtiaľ vlakom do CT (lístky sa dajú kúpiť online na
cfrcalatori.ro a lístok netreba tlačiť, stačí ukázať na telefóne). Vlakom je cesta
pohodlnejšia, cena cca 55 ron. Okrem toho jazdia aj priamo autobusy z letiska OTP na
adresu, ktorú si zadáte priamo v CT (napr. spoločnosti Kirvad, ale aj iné, nájdete na
autogari.ro) – cesta busom je ale určite nepohodlnejšia a mierne drahšia, stojí cca 70
ron. Posledná možnosť je blablacar, ktorým som cestoval neskôr – je to najrýchlejšie
a najlacnejšie, cena za trasu Bucuresti – CT sa pohybuje od 25 ron vyššie.
o V CT sa k intrákom dá dopraviť buď taxíkom (cena od 20 ron), prípadne app Clever
(niečo ako Uber), to je lacnejšie. Jazdí aj MHD, linka 5-40 stojí pri intráku a jedna
jazda stojí 1.50 ron (ideálne zase kupovať lístok cez app, odkaz nájdete na webe
dopravného podniku CT).
Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, možnost
využití studentské koleje, možnost stravování v menze)
o na tom istom kurze som už bol aj pred 4 rokmi a je vidno, že organizačne sa dosť
posunuli. Tento rok sme neboli ubytovaní na klasickom intráku (koleji) pre študentov,
ale na univerzitnom hoteli (Casa de oaspeti FN3), kde sú 2-lôžkové izby, vlastná
kúpeľňa a balkón. Intrák je 5 min. od pláže. Stravovanie tento rok prebiehalo
v reštaurácii Casa Arad, cca 15 min. pešo od intráku a ďalších 10 min. pešo na
univerzitu. Raňajky formou švéd. stolov (syr, šunka, niekedy vajíčko, jogurt, croissant,
káva, čas, muesli), obed ciorba a druhý chod, večera jedlo + niekedy ovocie.
V podstate stále bolo kuracie mäso, jedlo takmer rovnaké. Na vegetariánov nie sú
v Rumunsku zatiaľ príliš zvyknutí, dostával som teda striedavo len vyprážaný syr
a huby. V okolí je plno možností stravovania. Na univerzite je kaviareň 5 to go.
Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba finanční
zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady)
o štipendium pokrýva kurzovné, stravu a ubytovanie, cestovné náklady prepláca
domáca univerzita spätne po doložení certifikátu a cest. lístkov. Teoreticky na letnom
kurze nemusíte minúť nič, keďže všetko je zabezpečené. Jedine dobrovoľný výlet nie
je zahrnutý (jednodňový výlet do delty Dunaja, cena cca 150 ron). Skoro všade sa dá
platiť kartou, bankomaty sú tiež po celom meste.
Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty a studentky, přístup do
univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní příležitosti, tipy
na výlety)
o kurz prebieha od 9. do 14. každý deň od pondelku do piatku, boli sme rozdelení do 2
skupín – začiatočníci a mierne pokročilí + pokročilí, čo nie je ideálne, keďže sme boli
spolu úrovne od B1 až po C1/C2 a učitelia sa museli venovať hlavne tým s nižšou
úrovňou. V programe často prebiehali nejaké zmeny, ktoré nám boli komunikované
až na poslednú chvíľu, ale aj tak to bolo podstatne lepšie než pred 4 rokmi. Tento rok
sme dokonca mali aj učebnicu na kurz, ktorú sme dostali zadarmo.
o od 14. do 15. bol čas na obed, večera bola od 19. do 20.
o vo voľnom čase je dostupná pláž, historické centrum, múzeá, delfinárium,
microrezervatie (minizoo), výlety do okolia (eforie, mangalia, vama veche), cez
víkendy prípadne Varna, Bukurešť.
S jakými problémy jste se setkal/a při přípravě cesty a během zahraničního studia
o zmena programu na poslednú chvíľu, veľká skupina na kurze, občas nepripravenosť
učitelov
Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty a studentky)

o





na intráku je síce wifi, ale v niektorých izbách nie je signál. Je lepšie si zobrať
ethernet kábel a pripojiť priamo k notebooku. Inak je na izbe aj uterák/osuška
a poháre, chladnička a TV. Nie je tu však možnosť použiť pračku.
Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, doktorskou
práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.)
o aj napriek niekoľkých výhradám kurz prebiehal oveľa lepšie než keď som tu bol
prvýkrát. S ostatnými študentmi sme sa aj po kurze bavili po rumunsky, takže letná
škola bola pre mňa osobne veľmi prospešná, je to vlastne jediná možnosť v roku,
kedy môžem aktívne používať rumunčinu. Okrem toho som strávil aj viac času
s Rumunmi a učitelia mi odporučili vhodnú literatúru, dokonca nám darovali knižky aj
na osobné účely a dr. Jitaru poslala aj jednu knihu pre našu fakultnú knižnicu.
Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo facebookové
fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu)

