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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/ . 
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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         x ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy  x ano   ne 

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

 

 

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) 

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

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

 Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, 

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

 Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do 

univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní 

příležitosti, tipy na výlety) 
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 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 

 Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt, 

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: 

 Zahraniční pobyt:  

Program: mezinárodní dohody - kvóty 

Univerzita je ve fázi rekonstrukce. Hlavní budova je již skoro opravená (nachází se v bývalé 

bance). Mezinárodní studium je v budově, která je starší, ve třídách jsou staré lavice a tabule 

s křídou. Zřídka kdy je zásuvka. Ovšem v nejvyšším patře je i dataprojektor, který je plně 

využívaný při výuce předmětů v angličtině. Pro výuku ruštiny jsou mezinárodní studenti 

rozdělení do skupin, podle přibližně stejné úrovně. Na začátku semestru se píše rozřazovací 

test. Jestli se vám profesor/ka nelíbí nebo jste nespokojení s vašim výsledkem, můžete zažádat 

o přesunutí do jiné skupiny. 

 

 Před odjezdem 
Pečlivě si prostudujte partnerské univerzity vaší domácí VŠ. Dbejte i na případný překlad do 

jiných jazyků – názvy univerzit se mohou v tomto případě mírně lišit. Na to jsem doplatil já. 

Naštěstí se přes snahu a práci MŠMT podařilo i přes první odmítnutí hostitelské univerzity, 

můj pobyt uskutečnit. Potvrzení jsem dostal až 1 měsíc před začátkem výuky v Rusku. Poté si 

ihned musíte sami zažádat o vízum. Pojištění je nejspíš nejlepší přes ISIC, je na celý rok do 

všech zemí a cena je skoro totožná, jako jen pro jednu zemi na půl roku u jiných pojišťoven. 

 

 Ubytování, stravování, doprava   
Na výběr jsou dvě koleje. Jedna je nově opravená, každý pokoj má své sociální zařízení i 

sprchu. Kuchyně je pro patro jedna a společná pro všechny. Druhá kolej je starší, ale není 

hrozná. Na pokoji je vlastní lednice. Sprcha a kuchyně je pro 7 pokojů společná. Na sprše je 

vidět, že kolej je stará. Na teplou vodu čekáte opravdu dlouho a seřízení poměru 

teplého/studeného proudu je někdy nemožné. Úklid je cca každý druhý den, prostěradlo a 

povlečení se mění každé úterý. Na starší koleji jsou moc hodné a ochotné uklízečky i 

recepční, se kterými je možné domluvit se a poradit se o všem. 

Koleje jsou hned v areálu univerzit, tudíž ve škole jste opravdu hned. Univerzita je blízko 

Něvského prospektu, cca 5 minut pěšky. Kolem univerzity jsou jídelny, kebab, restaurace, 

obchody s potravinami – Diksi nebo Perekrostok. Na kolejích nelze pít vodu z kohoutku, je 

třeba si pořád kupovat. Vodu na vaření jsem po 14 dnech neřešil a normálně jsem vodu 

z kohoutku pro vaření např. těstovin používal. Pozor na placení v jídelnách. Jak obsluha zjistí, 

že jste cizinec, stalo se mi, že namarkovala úplně jinou položku, než jsem si koupil. Po 

upozornění ihned vrátí peníze, protože si jsou toho vědomi. 

 

 Finance 
O stipendium si zažádáte před odjezdem. MŠMT pošle žádat, kterou si vyplníte, oskenujete, 

pošlete jak kopii mailem, tak i poštou. Kdyby se stalo, že žádost o stipendium nedorazí, 

nebojte se ozvat, je možné, že se k Vám mail nedostal z technických problémů. Výše 

stipendia je malá. Mluvil jsem o výši i s paní z MŠMT a výše stipendia od MŠMT reaguje 

pomaleji na životní situaci v Rusku, než třeba stipendia od domácích univerzit. Pro mě 



stipendium nestačilo, sáhnul jsem do vlastních finančních zásob. Stipendium je vyplaceno 

jednorázově a to na začátku pobytu v zahraničí.  

Ubytování máte hrazené – starší kolej. Vstup do většiny památek je pro předložení 

studentského průkazu zdarma.  

Cestování po Petrohradu je možné Uberem. Je levnější než metro, navíc při cestování ve 

skupince je cena dopravy Uberu oproti MHD výrazně levnější. 

 

 Volný čas 
Univerzita má nedaleko svůj sportovní areál – plavecký bazén, posilovna a další. Mně se 

poštěstilo najít novou posilovnu 10 min pěšky od univerzity za 6000,- rublů na 6 měsíců. 

Navštívit domácí fotbal - Zenit Petrohrad nebo hokej - SKA Petrohrad je dá se říct povinností. 

Já jsem bohužel nesehnal lístek na hokej, ale byl jsem na přátelském fotbalovém utkání 

Rusko-Francie. Lístek stál 230 Kč. Atmosféra s 51 300 diváky je nezapomenutelná.  

Státní svátky jsou v Rusku opravdu významnými dny. Každý ví, proč se slaví a jak je to pro 

takovou zemi významné. Obrovské průvody, oslavy, davy lidí, které Vás vezmou s sebou a 

ani nechcete, obrovské ohňostroje, otevírání mostů, svátek Den vítězství – 9.května – 

přehlídka mužské i ženské armády, tanků, stíhaček, ochutnávka jídla vojáků na frontě – 

pohanka s chlebem a čajem.  

 

 Celkový dojem 

Úžasná zkušenost a opravdu doporučuji tento pobyt uskutečnit i přesto, že stipendium není 

zrovna uspokojivé. Nebojte se nikoho zeptat, na mezinárodních studiích jsou vstřícní, ve všem 

vám poradí. Všechno si musíte vyběhat sami. 

Nechejte se nespočetněkrát vyfotit, na každé průkazce musí být vaše fotografie.  

Co se týče jazyků, tak jak angličtina, tak i ruština se zlepší minimálně po komunikativní 

stránce. Zahraniční studenti rusky moc neumí, takže na kolejích se bavíte jen anglicky.  

Petrohrad je opravdu impozantní město. V zimě působí trochu depresivně, jelikož je tma 

dlouhá a dny jsou krátké, mrazivé a sněhové. V půlce dubna se začne pomalu oteplovat a 

období bílých nocí je snad to nejlepší. Letos byl květen jeden z nejteplejších za posledních 30 

let, což byl ze zimy opravdu skok.  

Co se týče věcí, tak na zimu se opravdu dobře připravit, měli jsme -28°C, naopak od konce 

dubna +28, takže letní oblečení je také potřeba. 


