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Text zprávy:
Studijní pobyt jsem absolvovala na Moskevské státní lingvistické univerzitě (MGLU)
v Moskvě. Výuka probíhala v ruském jazyce a studovala jsem se studenty z Německa,
Finska a Itálie, kteří měli také velmi dobrou znalost ruského jazyka. Univerzita mi byla
přidělena na základě mého výběru šesti univerzit z předloženého seznamu. Byla jsem
nadšená, protože lingvistická univerzita mi má co nabídnout, především možnost složit
jazykovou zkoušku (C1), kterou jsem následně úspěšně složila.
Jelikož jsme byly dvě studentky z Česka a už jsme půl roku studovaly společně na
Moskevské státní pedagogické univerzitě (MPGU) v Moskvě, bylo pro mne snazší se
začlenit do kolektivu. Informace nám byly poskytnuty až poté, co jsme našly nějaké
kontakty na internetu, což pro nás zpočátku bylo stresující, ale brzy nám přišla odezva.
Všechny potřebné dokumenty jsme vyplňovaly už před rokem (formulář žádosti o
studium, dotazník, potvrzení o zdravotním stavu, doklad o vyšetření na HIV, kopie
cestovního pasu, jazykový certifikát, pojištění), tudíž pro mne bylo příjemné, že po nás
následně bylo požadováno už jen nezbytné.
Pojištění jsem uzavřela u Evropské pojišťovny (ERV) za 7 190 Kč na celý rok. Nejdříve
jsem pojištění uzavřela na půl roku, jelikož náš pobyt v letním semestru prozatím nebyl
potvrzený, a poté jsem si pojištění prodloužila.
Vízum jsme začaly vyřizovat po obdržení pozvání od univerzity v Rusku. Nejdříve jsme
dostaly vízum jednovstupové na 3 měsíce, ale v prodloužením nebyl problém, tudíž
následující mnohovstupové vízum jsme měly do konce června. Byla jsem v Ruské
federaci už šestkrát, proto i mé osobní údaje na Vízovém centru již byly vloženy a vše
probíhalo rychle. Díky mezinárodním dohodám, vízum v Česku bylo zdarma a
prodloužení v Rusku stálo 1600 RUB. Všechny potřebné dokumenty pro obdržení víza
musejí být vyplněny bez chyb a obvykle za 10 dní je vaše vízum hotové.
Na internetu jsme si přečetly, které koleje nám budou přiděleny a doufaly jsme, že
budeme bydlet v budově pro cizince, která se nachází v centrální části Moskvy a od
univerzity asi 10 minut pěšky. Zpočátku jsme netušily, jestli budeme muset za ubytování
na kolejích platit, ale po příjezdu se naštěstí ukázalo, že pobyt pro nás bude zdarma. Byly
jsme nadšené, protože výše standartní ceny za koleje se rovnala našemu stipendiu na 5
měsíců. Ubytování jsme dostaly od univerzity a byly jsme spokojené, že můžeme bydlet
spolu. Také i naše spolubydlící byly příjemné. Měly jsme vlastní koupelnu i záchod a
bydleli jsme v pokoji tři. Naše spolubydlící byla slečna z Německa, proto i kulturní
rozdíly nebyly problém. Vybavení v pokoji bylo starší, ale dostačující. Pro každého byla
postel, skříň na oblečení, malý noční stolek a společný stůl. Čistky od švábů probíhaly
každý měsíc, ale když jsme vyvěsily, že u nás v pokoji je čisto, naši žádost nezacházet do
pokoje respektovali. Wi-fi mi fungovala bohužel jenom na telefonu, takže pokračovat na
mojí diplomové práci jsem mohla jedině v kavárně nebo v knihovně na univerzitě, kde
jsme studovaly minulý semestr.

Vyprat prádlo (150 RUB) bylo možné kdykoli, ale musely jsme se zapsat do pořadí na list
vyvěšený na dveřích prádelny. Věšák jsem si pořídila a prádlo jsem sušila na chodbě. Na
kolejích se nachází i malá jídelna, která je otevřena každý všední den od 8.00 do 18.00.
My jsme si ale vařily, protože finanční prostředky by nám na každodenní stravu v jídelně
nestačily. Přesto jídlo v jídelně bylo dobré a ceny přijatelné.
Předměty jsme měli povinné a volitelné. Bylo to velmi dobré, protože každý si mohl
zvolit, kolik na základě své znalosti jazyka zvládne. Mimo povinné předměty jsem každý
den studovala na jazykovou zkoušku, o které nám byly podány informace hned po
příjezdu na univerzitu. Předměty byly zajímavé a na základě předešlých zkušeností už
vím, že si člověk sám vybírá, co a jak se bude učit. Já osobně jsem přijela za studiem a ve
volných chvílích jsem cestovala a poznávala Rusko. Jazykovou zkoušku (C1) jsem se
rozhodla skládat už před odjezdem do Ruské federace, ale potřebovala jsem zjistit více
informací. Zkouška stála 6 450 RUB a s pomocí našich univerzitních učitelů v Rusku se
pro mne stala dosažitelnou metou. Po dvou měsících učení následovali 2 zkušební dny, ve
kterých zkouška probíhala. Výsledky jsem se dozvěděla v následujících 14 dnech a
certifikát jsem obdržela následující týden. Bylo to pro mne splnění mého snu, vytyčeného
cíle. Učitelé s námi udržovali přátelský vztah a komunikace probíhala oboustranně.
S výukou jsem byla spokojená. Plnily jsme všechna zadání a úkoly, a proto i závěrečné
zkoušky byly spíše formalitou.
Organizace našeho studijního pobytu před odjezdem byla nejistá, a ještě měsíc před
nástupem na univerzitu jsme nevěděly jistě, jak to všechno dopadne. Po příjezdu na
Moskevskou státní lingvistickou univerzitu se nás ujaly naše koordinátorky a vše bylo
více než v pořádku. Naše hlavní koordinátorka a vyučující zároveň byla nejen vtipná, milá
a vzdělaná, ale trpělivá a dokázala nám pomoci v jakékoli situaci, za což jí velmi děkuji!
Hlavní budova univerzity se nachází v centru hlavního města Ruské federace v Moskvě, a
to nám umožnilo rychlý přístup po celé Moskvě (bezlimitní karta na metro 5 000 RUB/3
měsíce). Během celého roku v Moskvě jsem navštívila nespočet měst (Sergijev Posad,
Kolomna, Abramcevo, Gžel, Tyla, Jasnaja „Poljana, Vladimir, Suzdal, Nižnij Novgorod,
Dmitrov, Tver, Rjazaň, Jaroslavl, Rostov Velikij, Voroněž, Podolsk, Taganrog, Soči,
Adler, Irkutsk, Vladivostok…). Na cestování jsem samozřejmě šetřila a většinu jsem
zaplatila ze svých osobních financí. Na konci akademického roku jsem podnikla cestu
Transsibiřskou magistrálou a splnila si svůj sen. Sedm dní ve vlaku, čtyři překrásné dny
na ostrově Olchon na Bajkale, a nakonec konečná stanice Transsibiřské magistrály –
Vladivostok, kde jsem věnovala i nějaký čas prohlídce Dálněvýchodní univerzity na
Ruském ostrově.
Během studijního pobytu jsem získala mnoho životních zkušeností a poznala tolik, kolik
jsem ani nepředpokládala, že je možné za tak krátkou dobu vidět. Zahraniční pobyt se pro
mě stal výjimečnou příležitostí vidět daleké kraje, poznat jinou kulturu a setkat se s lidmi,
kteří zůstanou se mnou a mými zážitky už napořád.

Prioritou pro mne bylo studium (dosáhnout vysněné jazykové úrovně), a to co jsem
potkala za hranicemi studentských bran mi otevřelo oči na celý život.
Velmi děkuji za možnost půlročního studia na Moskevské státní lingvistické univerzitě!
Vážím si toho!

