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Text zprávy: 
 

Jsem studentkou 2. ročníku bakalářského studia, obor Ruština se zaměřením na oblast 

firemní praxe, služeb a cestovního ruchu. V rámci podzimního semestru 2018/2019 jsem 

absolvovala pětiměsíční studijní pobyt na univerzitě v Nižném Novgorodu. Pro stáž jsem 

si vybrala obor Ruský jazyk a literatura na filologické fakultě. Výuka probíhala v ruštině. 

Spolu s ostatními zahraničními studenty jsme byli přiřazeni do tříd k ruským studentům. 

Co se týká předmětů, tak jsem měla na výběr ze všech, které mnou vybraný obor nabízel.  

Požadavkem domácí univerzity bylo, abych získala za předměty 20 kreditů. Což 

odpovídalo 6 předmětům, ze kterých jsem v průběhu ledna skládala zkoušky. 

 

Přihlášku jsem si podala na poslední chvíli v únoru 2018. Určitě doporučuji podávat 

přihlášku dřív, protože k přihlášce je nutné připojit hned několik dokumentů. Ze začátku 

je nutné doložit test na HIV (který byl platný pouze 3 měsíce, takže jsem před odjezdem 

musela na testy znovu kvůli vízu), lékařskou prohlídku. Dále jsem posílala ruský přepis 

úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a diplomu o státní jazykové zkoušce 

z ruštiny a také doporučující dopis vyučujícího z mé domácí fakulty. Rozhodnutí o přijetí 

jsem obdržela začátkem srpna, s tím, že jsem jako preferovanou univerzitu uvedla 

univerzitu v Petrohradě, ale vybrali mě právě do Novgorodu. Poté jsem si zařídila vízum 

(opět několik dokumentů) a začala komunikovat se školou. Vyhotovení víza trvalo zhruba 

týden. Univerzitu jsem oslovila sama. Je dobré kontaktovat je s předstihem, protože je 

komunikace někdy zdlouhavá. Do Ruska jsem odletěla 12. 9. Let jsem měla s přestupem 

na letišti Šeremetěvo v Moskvě, po příjezdu na mě čekal taxikář, který mě dovezl na 

koleje. Cena jednosměrné letenky z Prahy do Novgorodu se pohybovala kolem 4000 – 

5000 Kč. Taxikáře jsem si domluvila s univerzitou ještě před příjezdem. Cesta z letiště na 

koleje stála 1000 rublů. Vzhledem k tomu, že jsem letěla sama, tak mi přišlo skvělé, že na 

mě bude někdo čekat a v pořádku mě doveze do cíle. 

 

Po celou dobu pobytu jsem bydlela na kolejích. Cena byla okolo 500 rublů za měsíc, 

s tím, že se hned po příjezdu zaplatila cena za celkový pobyt. Na pokojích jsme bydleli ve 

třech. Na patře jsme měli kuchyň, záchody a sprchy, které byly zvlášť pro holky, zvlášť 

pro kluky. Pokoje byly vybaveny obdobně jako u nás, ale záchody a sprchy byly už o 

poznání horší. Tyto koleje byly vyhrazeny pouze pro zahraniční studenty, takže jsme byli 

bohužel trochu izolovaní. Každý den jsme měli večerku do 11 hodin a to včetně víkendů. 

Wi-Fi byla k dispozici, ale bohužel jsem nedostala heslo (studenti, kteří přijížděli na 5 

měsíců prý neměli na heslo nárok), takže jsem využívala pouze data na telefonu. Budova 

kolejí se nacházela v hlavním kampusu, ve kterém se nacházelo i oddělení pro zahraniční 

studenty, kde jsme si vyřizovali veškeré záležitosti spojené s pobytem. Cesta na fakultu 

trvala okolo 40 minut pěšky, autobusem 15 minut. K fakultě bylo možné dojet hned 

několika různými linkami, které jezdili často, pouze bylo nutné počítat s častou dopravní 

zácpou. Cena jedné cesty autobusem po Novgorodu je 30 rublů, pokud je cesta 

s přestupem, musí se v dalším autobuse jízdné zaplatit znovu, jízdenka je nepřenosná. 



Jídlo jsem si vařila na kolejích v kuchyňce nebo jsme si zašli s kamarády do restaurace. 

Menza k dispozici byla, ale ani jednou jsem ji nevyzkoušela. 

 

Z Česka jsem obdržela stipendium ve výši 5 700 Kč/měsíc. Stipendium za první 4 měsíce 

jsem obdržela ke konci září a za poslední měsíc jsem ho obdržela ke konci ledna. 

V průběhu pobytu mi ještě moje univerzita nabídla, že mi poskytne další stipendium. 

Univerzita mi také uhradila cenu letenek. Hned po příjezdu jsem si zařídila telefonní 

kartu. Tarif obsahoval 40 GB dat, 100 minut volání, neomezené aplikace Youtube, 

Instagram a Whatsapp a cena byla 280 rublů za měsíc. Také jsme příležitostně využili 

služeb taxi, zejména doporučuji objednávat přes aplikace YandexTaxi a Uber, ceny byly 

velice příznivé. Co se týká cen potravin, oblečení a jiného, tak se pohybují hodně podobně 

jako u nás, někdy o něco levněji. Před odjezdem jsem do pobytu investovala zhruba 

15 000 Kč, které pokryly cenu víza, cestovního pojištění, ruských přepisů, pasu a dalších 

nezbytných věcí.  

 

Volného času jsem měla poměrně hodně. Využívala jsem ho na procházky po městě, 

cestování a setkávání se s přáteli. Po příjezdu mi byla přidělena slečna, která mi pomáhala 

s vyřízením dokumentů. Jinak žádný spolek pro zahraniční studenty, kde bychom se mohli 

scházet a více poznat, nefungoval. S ruskými studenty jsme se seznamovali pouze ve 

škole při vyučování. Školní knihovnu jsem nevyužila. Ve městě je řada památek, Kreml, 

muzea, divadla, kina, zrekonstruované nábřeží Volhy s promenádou, ZOO. S přáteli jsme 

navštěvovali místní restaurace, kavárny, obchodní centra. Barů a diskoték ve městě moc 

není. Pokud jsme chtěli vycestovat z Novgorodu, museli jsme si zařídit povolení. Pro toto 

povolení bylo nutné získat 5 podpisů, 3 z hlavního děkanátu, 1 z kolejí a 1 z naší fakulty, 

museli jsme také přikládat kopie našich jízdenek. Dále jsem navštívila dvě menší 

městečka poblíž Novgorodu. Z větších měst jsem navštívila Moskvu, Jekatěrinburg a 

Kazaň. Cenově nejvýhodnější bylo cestování vlakem. Z Novgorodu je možné dojet do 

Moskvy za 4 hodiny. Ale například do Jekatěrinburgu jsme jeli spacím vlakem 20 hodin. 

Co se týká ceny jízdného, tak do Moskvy bylo možné sehnat lístek od 720 rublů, do 

Jekatěrinburgu za 1900 rublů. Také jsme využili služeb BlaBlaCar. V každém městě jsme 

zůstali minimálně na víkend. Ubytování jsme hledali přes Airbnb. Ceny za ubytování byly 

velice nízké.  

 

Malé nepříjemnosti pro mě vznikaly již před samotným odletem do Ruska, zejména, co se 

komunikace s univerzitami týká. Jak s univerzitou v Rusku, tak i s univerzitou domácí. 

Ale v podstatě se nejednalo o žádné velké problémy. Pro vyřízení pobytu je potřeba 

spousta formalit a člověk na to musí být připravený. Ohledně formalit z ruské strany je 

nutné se obrnit trpělivostí, protože vše trvá. Rozhodně doporučuji si s velkým předstihem 

zjistit všechny potřebné informace a požadavky, které má domácí univerzita, aby později 

nedocházelo k nejasnostem. Jediným opravdu velkým problémem, a pro mě i šokem, bylo 

odevzdání pasu kvůli prodloužení víza. Pas nám vzali na několik týdnů s tím, že jsme 

dostali pouze potvrzení univerzity o odebrání pasu. Toto potvrzení však nemělo v podstatě 

žádnou úřední hodnotu, takže jsme vlastně zůstali bez jakéhokoli použitelného dokladu 

totožnosti. V Rusku není ani možné cestovat bez pasu, protože veškeré jízdenky se kupují 

na pas. Tudíž jsme zůstali doslova uvězněni ve městě. Jinak se žádné větší problémy 

neobjevily a vše se dalo vyřešit. 

 

Pokud se na pobyt podívám zpětně, musím říct, že byl neopakovatelnou zkušeností, a i 

přes některé obtíže, skvělým zážitkem. Zkusila jsem si, jaké to je, když člověk žije v cizí 

zemi a je odkázán jen sám na sebe a musí se o sebe postarat. Studium na ruské univerzitě 



pro mě bylo velkým přínosem. Určitě jsem si zlepšila úroveň ruštiny, poznala jsem 

spoustu skvělých lidí. A hlavně, osobně jsem poznala ruskou architekturu, kulturu, 

kuchyň, tradice. 


