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Text zprávy: 
 Studijní stáž jsem absolvovala v Rusku na Moskevské státní lingvistické univerzitě. 

Učila jsem se celkem 5 měsíců, a to na fakultě pro zahraniční studenty.  

 Při přihlášení bylo nutné potvrzení o negativitě HIV, za které jsme zaplatili okolo 700 

Kč. Abychom dostali vízum, museli jsme si zařídit pojištění u pojišťovny, která operuje i 

na území RF. Já byla pojištěná u ERV. Nevím kolik by to stálo na 5 měsíců, jelikož já 

měla pojištění již z předchozího pobytu (celkově na 10 měsíců cca. 8000 Kč). Za samotné 

vízum se poté již nic neplatí. Dostanete ale pouze 3 měsíční, které se musí v Rusku přes 

univerzitu prodloužit (za 2500 rublů). 

 Univerzita nabízí zahraničním studentům ubytování na koleji určené pouze pro ně. My 

za kolej neplatili nic. Koleje měli být na vyšší úrovni, než ostatní koleje univerzity, ale 

žádný luxus nečekejte. Všechno tam je staré. My měli štěstí a bydleli daleko od 

„Musoroprovodu“, potrubí pro vynášení košů. Díky tomu jsme na pokoji švábi neměli. 

Jednoměsíční „čistky“ od švábů jsme se ale nevyvarovali. Problém ruských univerzit je 

v tom, že často tam odjíždíte a nevíte do poslední chvíle, kde budete bydlet. Nikdo vám 

nenapíše, vše musíte zjišťovat sami. V hlavní budově univerzity i na kolejích je možnost 

stravování se v menze. Nemohu ale posoudit ceny, jelikož jsem si sama vařila. 

 Stipendium od Ministerstva jsme dostali ihned po příjezdu do Ruska. Celkově jsme 

dostali 28 000 Kč, což ale na výdaje nestačí. Od univerzity jsme ještě, po vyřízení tuny 

dokumentů, obdrželi každý měsíc symbolických 1200 rublů (cca. 400 Kč). My jsme 

hodně cestovali. Měsíčně jsem proto průměrně utratila 8-10 tis., celkově cca. 43 tis. Kč. 

To, co nepokrylo stipendium, jsem si platila ze svého. Po návratu domů bychom, po 

odevzdání veškerých dokumentů, měli ale dostat nazpět peníze za letenky (cca. 8000 Kč).  



 Volného času jsme měli poměrně hodně, a proto jsme ho nemarnili a cestovali. S 

ruskými studentskými průkazy se dá po Moskvě a okolí cestovat a navštěvovat divadla, 

muzea, apod. poměrně levně. V budově univerzity jsme měli přístup do knihovny a 

čítárny, kde byl i přístup k internetu. Jinak internet na území univerzity i kolejí skoro 

nefungoval. Museli jsme chodit do nedaleké kavárny, kde byl přístup zdarma. Jelikož jsou 

v Rusku levné tarify, tak ale o mobilní připojení nemusíte mít strach. Za neomezený tarif 

s 12 GB internetu jsem platila měsíčně v přepočtu 120 Kč. Pro typy na výlety neváhejte a 

napište mi, mám jich mraky  Ve škole je možnost navštěvovat školní posilovnu. Za mě 

ale doporučuji zaplatit si členství v AlexFitness. V akci se dá koupit roční členství za 8000 

rublů, v čemž je zahrnuta veškerá nabídka (fitko, skupinová cvičení, sauna, sprchy, 

v některých i bazén).  

 Všem cestujícím do Ruska přeji pevné nervy. Připravte se na to, že pokud nevychytáte 

dobrou školu, čeká vás opravdu hodně papírování. My teď měli štěstí, ale zato jsme si to 

vyžrali při minulé zkušenosti (na MPSU, Moskevské pedagogické státní univerzitě). 

 Já jsem odjížděla do Ruska s tím, že jsem se hlavně potřebovala rozmluvit. Také 

zastávám názor, že jako budoucí pedagog, bych měla danou zemi vidět na vlastní oči. 

Poznat kulturu, obyvatele, atd. A to proto, abych poté nevyprávěla svým studentům pouze 

to, co jsem se naučila v nějaké učebnici, ale mluvila z vlastní zkušenosti. Já celkově 

v Rusku za poslední rok strávila 8 měsíců, během kterých jsem dosáhla všech svých cílů. 

Hlavně doporučuji nebát se a vyrazit dál od Moskvy, využít možnosti spát u místních, 

cestovat vlakem, apod. Pokud budete celý pobyt sedět na zadku ve škole a dělat domácí 

úkoly, přijedete domů s podobnou úrovní jazyka, s jakou jste odjížděli!!!  

Veškeré fotografie z obou pobytů jsem si ukládala na profil na rajčeti. Pokud máte zájem 

se podívat, napište mi   


