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či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem) 

 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza, 

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 
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doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.) 

 Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo 

facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 

 

 

 

 

 

Text zprávy: 
 

 Jsem studentka Univerzity Karlovy na Filozofické fakultě a studuji druhým rokem 

obor Jihovýchoevropská studia se specializací na rumunský jazyk. Proto jsem se rozhodla 

využít stipendijního pobytu na letní škole v Rumunsku na Univerzitě Alexandra Ioana 

Cuzy v Jasech. Letní škola v Jasech probíhala v období od 30. června do 21. července. 

Zde se každý všední den dopoledne konaly čtyřhodinové kurzy rumunštiny. Byli jsme 

rozděleni do tří jazykových skupin podle úrovně ovládání rumunštiny na základě 

vstupního porovnávacího testu, tudíž není žádný problém, aby se letních kurzů zúčastnili i 

úplní začátečníci. Odpoledne jsme pak měli možnost přednášek na různá témata, které 

byly v rumunštině, ale k dispozici byly i sluchátka s tlumočením do angličtiny či 

francouzštiny. Jako výstup těchto kurzů každý dostal certifikát o účasti a podle 

závěrečného testu i certifikát o stupni ovládání rumunštiny. 

 Co se týče formalit, které je potřeba vyřídit před odjezdem, veškeré informace obdrželi 

studenti v přijímacím dopisu od univerzity. Zde byly informace o délce kurzů, nabídce 

výletů, co v rámci stipendia máme garantováno (ubytování na koleji, jídlo ve školní 

kantýně, popis (včetně mapy), kde se nachází naše ubytování a univerzita, včetně 

možností, jak se dostat z letiště, autobusového nebo vlakového nádraží a cen za tuto 

dopravu a hlavně kontaktní údaje na osobu, která nám odpoví na další naše otázky (pozn. 

velmi ochotně a rychle odpovídají!)). Od studentů byla ovšem očekávána odpověď 

v podobě podání informace, kdy dorazíte do města, aby univerzita nachystala ubytování. 

Na požádání Vám pošlou program letní školy, který stejně ale všichni obdrží v první den 

kurzů. V Rumunsku se neplatí žádná víza (je členem EU). Jelikož se ale jedná o třítýdenní 

studijní pobyt v zahraničí, osobně doporučuji cestovní pojištění (ačkoliv není 

vyžadováno). Co se týče dopravy, máte na výběr z vlaku, autobusu a už i letecké dopravy. 

Já zvolila právě leteckou dopravu, která sice není přímá, ale je pouze s jedním přestupem 

v Bukurešti. Zpáteční letenka se dá pořídit okolo 6500kč. Doba letu z Prahy do Bukurešti 

je okolo 2 hodin a z Bukurešti do Jasů okolo 1 hodiny. Také počítejte s časovým posunem 

+1hodina.  

 Ubytování bylo na koleji jménem Gaudeamus, která se nachází zhruba 5 minut pěšky 

od univerzity. Toto ubytování bylo v rámci stipendia. Pokoje jsou plně vybavené – krom 

postelí (povlečení, polštáře, peřiny), skříní a poliček je zde i lednička, televize, připojení 

na internetový kabel, vlastní sociální zařízení (vana, umyvadlo a toaleta), balkón i se 

sušákem, žehlicí prkno. Doporučuji si ale dovést svá ramínka na šaty do skříní, která 

chybí a také doporučuji prodlužku do zásuvky, jelikož v pokoji je nedostatek zásuvek a 

většinou jsou i špatně rozmístěné. Stravování bylo též v rámci stipendia v tamější jídelně, 

která byla součástí kolejí. Stravování bylo na úrovni, formou servírování. Jsou zde velké 

snídaně a ostatní jídla byla tříchodová s velkými porcemi. Pokud nebylo možno jíst 

v jídelně, ochotně zabalili balíčky s jídlem. Servírované jsou především místní pokrmy. 

Pití zajištěno po celý den. 



 Co se týče financí, kromě dopravy do Jasů, volnočasových aktivit a výletu do 

Bukoviny, vše bylo hrazeno stipendiem nebo univerzitou, tudíž je podle zvážení na 

studentech, kolik sami chtějí utratit, jelikož vše spojené studiem je hrazeno stipendiem. 

Vždy je ovšem lepší nechat si nějakou finanční rezervu například na nečekané výdaje při 

onemocnění atd. Obecně ale náklady z vlastních prostředku nejsou příliš vysoké, jelikož 

doprava po městě ani potraviny a pití nejsou příliš drahé. 

 Co se týče volnočasových aktivit, univerzita se snažila pořádat co nejvíce výletů, 

exkurzí atd. Absolvovali jsme prohlídku města, městské knihovny, kulturního paláce a 

mnoha expozic uvnitř tohoto paláce, dále různá muzea po městě, vyhlídkové věže a 

monastýry či kostely. V rámci stipendia jsme se podívali i kousek za město, kde jsme 

navštívili například muzeum vína či nádherný zámek. Poslední víkend jsme mohli 

absolvovat dvoudenní výlet do Bukoviny, kde jsme si mohli prohlédnout tamější 

monastýry, avšak toto už bylo na rámec stipendia, tudíž si to studenti platili sami. I přes 

snahu univerzity zaplnit veškerý volný čas, tak si studenti našli i chvíli pro sebe. 

Univerzita byla velmi vstřícná ke studentům, takže cokoliv bylo potřeba, snažila se zařídit. 

Doporučuji si nechat značnou rezervu v kufru, protože jako dar vám univerzita věnuje 

mnoho knih a další upomínkové předměty. 

 Závěrem bych chtěla říct, že tato letní škola byla velmi přínosná, a to nejen co se 

poznání země týče, tak i praktika jazyka. V přirozeném prostředí jsem se opravdu zlepšila 

v používání rumunštiny a na kurzech jsme si i rozšířili vědomosti. Proto jsem byla 

schopna udělat závěrečný test s obdržením certifikátu o úrovni jazyka (v mém případě 

B1). Zároveň si uděláte kontakty a vzpomínky na celý život, takže pokud máte možnost, 

vřele doporučuji.  
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