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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/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: VŠE 

Domácí fakulta: NF 

Obor studia: Ekonomie a hospodářská správa 

Hostitelská země: Maďarsko 

Hostitelská VŠ: Pécs Tudomány Egyetem 

Délka pobytu: 2 týdny 

 

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          ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

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

 

 

Text zprávy: 

 

 Zahraniční pobyt Kurz letní univerzity v Pécsi probíhal 2 týdny. Existovala i 4 

týdenní verze kurzů, která probírala obsahově stejnou látku, avšak měla možnost jí 

výrazněji procvičit. Na tuto však nepřidělila maďarská strana stipendium. Univerzita 

v Pécsi organizuje již řadu let vynikající výuku maďarštiny, přičemž vyučující jsou 

opravdová esa ve výuce, často autoři učebnic a přední pedagogové. 

 Před odjezdem Jelikož se jedná o poměrně blízkou krajinu, známou většině z nás a 

pobyt je jen na několik týdnů. Zřejmě nemá smysl mluvit o věcech typu ceny, víza atd. 

Nejlevněji vychází cesta autobusem Eurolines do Budapešti, odtamtud dále vlakem. 

Mnoho praktických informací, jak levně cestovat do a po Maďarsku, včetně návodu 

jak cestovat za studentskou cenu lze čerpat z webu www.rightplacerighttime.cz. 

V části Maďarsko je 8 návodů jak levně procestovat Maďarsko. 

 Ubytování, stravování, doprava Ubytování na kolejích univerzity je praktické, je to 

blízko na snídani a vyučování. Okna na východ bohužel vzbudí člověka pro absenci 

žaluzii, a některé večery neumožní diskotéka místních dětí spát dlouho do noci. 
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Stravování je rozporuplné. Snídaně byly velice špatné pro člověka, kterému není 

jedno, co snídá. Samý bílý chleba, nekvalitní müsli, špatně usmažená vejce, či 

vrcholový opečený chleba na sádle. Obědy byly naopak vynikající v nedaleké kantýně 

Zsolnai negyed. Večeře přímo otřesné, v 5h dovezli krabičky s jídlem, které se nedalo 

skoro jíst. Kus hnusné pizzy, ta nejhnusnější klobása s trochou kapusty, špagety 

s omáčkou bez masa atd. Kdo si za snídani a večeři platil, tak byl okraden. Většina 

jsou však stejně stipendisté, takže tam platí tuto stravu stát. Je to smutné plýtvání 

penězi. Penny market byl hned vedle kolejí. Organizátoři byli vynikající, strašně milí, 

ochotní pomoci se vším. 

 Finance Stipendium znamená, že lze absolvovat letní univerzitu zdarma. Stipendium 

kryje i stravu, ubytování a výlety. Nekryje však 20€ za pečení langoše (určitě 

nedoporučuji připlatit si za lekce vaření) 

 Volný čas Volného času příliš není. Po univerzitě je většinou odpolední program, 

který je často velmi zajímavý. A pak člověk dře aby zvládl úkoly na další den. Určitě 

je dobré mít s sebou LAN kabel na internet. Kdo neposlechl, litoval a proseděl na zemi 

atria mnoho času, protože v pokojích je Wifi slabá.  

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia vůbec žádnými. Pro člověka, který nemá ani elementární znalosti maďarštiny, 

by se určitě pár problémů po cestě našlo. Například výluka vlaků, na kterou nikdo 

z organizátorů neupozornil.  

 Další komentáře a doporučení Na rightplacerighttime.cz jsem opravdu našel 

všechno. 

 Celkové hodnocení přínos byl nedocenitelný. Zlepšila se mi úroveň mé maďarštiny a 

na konci byl zaslán i malý certifikát na úroveň, z nichž složil člověk zkoušku. 

 

 


