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Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce 

(DZS)  po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu 

aia@dzs.cz . Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.  

Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové 

adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail: Pavkli55@gmail.com 

Domácí VŠ: UNIVERZITA KARLOVA 

Domácí fakulta: HTF 

Obor studia: Učitelství náboženství, etiky a filozofie 

Hostitelská země: Rumunsko 

Hostitelská VŠ: University of Craiova 

Délka pobytu: 3 týdny 

 

Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 

anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 

 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy  

na internetových stránkách DZS          ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano   ne 

 

 

Letní škola rumunského jazyka, Craiova 2018 

 

Univerzita:  
Normální, působila na mě funkčně, avšak, jako na mě působí celé Rumunsko, občas nebyl ve 

věcech řád. Například měla být exkurze do knihovny, která byla zavřená a vlastně nikdo 

nevěděl, co a jak. 

 

Má činnost spojená se studiem:  

Přijela jsem za výukou rumunského jazyka. Z 12 ti studentek jsem byla jediná začátečnice – 

bez základů. Byly jsme všichni v jedné skupině, ostatní dívky byly na to s jazykem de facto 

stejně, já s nulovými znalostmi. První dny jsem pracovala s ostatními, s překladatelkou vedle 

mě (mladší studentk a známá p. učitelky), avšak to bylo náročné pro všechny, navíc, ani 

kdybych se snažila sebevíce, nemohla jsem s nulovými znalostmi se chytat, tedy po pár dnech 

jsem si v hodině vypracovávala cvičení z učebnice – pro začátečníky, a p. učitelka na konci 

hodiny zkontrolovala mou práci.  
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Před odjezdem:  

Koupila jsem si pouze lístky na autobus, cestovní pojištění mám své na celý rok. Vybrala 

jsem si společnost Flixbus. Autobus jezdí přímý z Prahy či Bratislavy. Kvůli rodinným 

záležitostem jsem jela z Bratislavy, a tedy trasa Bratislava – Craiova mě vyšla na 1524 Kč. 

V městě Deva byl přestup na menší mikrobus, taktéž od Flixbusu, který mě dovezl do cílové 

stanice, kde na mě čekal asistent vedení a taxíkem jsem byla dovezena na ubytování.  

 

Ubytování, stravování, doprava:  

Bydlely jsme na koleji – hezký blokový dům, v pokoji po 3 lidech, rozdělené podle 

národností. Pokoje byly velice pěkné, s vlastní koupelnou, lednicí, chodbou. Stravování bylo 

přímo dole v jídelně na koleji. Točilo se cca 5 jídel k obědu i večeři, snídaně vesměs stejná 

každý den – dost chudá. Jídlo nebylo vždy výtečné, avšak nestěžuji si, nehradila jsem to a i 

tak jsem vděčná, že jsem se mohla zúčastnit.  

 

Finance:  

Pobyt hradila rumunská strana, o refundaci na náklady cestovného budu žádat v tyto dny. 

Rumunsko je levná země, takže když jsem nebyla spokojená s jídlem, nakupovala jsem si své 

v supermarketech. Ze soukromých zdrojů jsem za 3 týdny utratila max 3500 Kč (včetně jídla, 

oblečení, výlet vlakem do Bulharska).  

 

Volný čas: Výuka trvala měně času, než bylo v rozpise předběžném. Většinou byla 2 hod 

denně, pak se šlo do muzea, knihovny či někam společně – organizovaně. Sedmdesát procent 

času po škole bylo volného, což mi vyhovovalo. Mohla jsem si tam s časem nakládat podle 

svého. Byly dva organizované výlety. První, do 2,5 hod vzdáleného města (Targu liu), podívat 

se na sousoší v parku, což zabralo asi 5 minut a pak zase zpět. Po cestě tam byla alespoň 

zastávka v jednom pěkném klášteře s mincovnou. Druhý výlet byl jednodenní – do 5 hod 

vzdálené Bukureště. Tam pouze návštěva parlamentu a muzea umění. Jelikož jsem něco 

chtěla vidět i z Bukureště jako takové, vynechala jsem muzeum a kdo chtěl, mohl si volně, 

sám, projít Bukurešť. Návštěva parlamentu, které jsem se účastnila, pro mě bohužel nebyla 

přínosná, jelikož mi nikdo neřekl, že mohu mít anglického průvodce, a rumunskému jsem 

samozřejmě nerozuměla.  

 

Problémy: 

Vadila mi pouze snídaně, kterou jsem si musela obstarávat nakonec sama, jelikož jídlo nebylo 

dobré, ani kvalitní. Další problémy se spíše týkaly celkové organizace, kdy vše bylo každou 

chvíli jinak než bylo řečeno či psáno nebo se vše dělalo ‘‘za běhu‘‘. Zkrátka, často, co se týče 

organizace, nic nemělo logiku či řád nebo bylo vše pokaždé jinak. Mně osobně to přišlo často 

spíše vtipné, ale neříkám, že pokaždé.  

 

Tip: 

Uspořádala jsem si sama víkendový výlet do bulharského městečka Ruse, mezinárodním 

vlakem, přičemž cesta přes Dunaj byla zajímavá a pěkná, město moc též.  

Celkové hodnocení:  

Stáž měla pro mě přinos takový, že jsem poznala rumunské lidi a z části Rumunsko. Oboje se 

mi moc líbí, jejich problémy, co se týče občas řádu a (ne)organizace, mi nevadily, byla jsme 

připravená od známých, kteří Rumunsko mají rádi.  

 


