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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)
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:
Pécsi Tudományegytem (PTE), založená roku 1367, je jednou z nejstarších a
nejvýznamnějších univerzit ve střední Evropě. Nachází se ve městě Pécs (Pětikostelí)
v jižním Zadunají (Dél-Dunántúl) nedaleko maďarsko-chorvatské hranice. Pětikostelí se
se zhruba 160 000 obyvateli řadí mezi 5 největších měst v zemi. Délka kurzu (letní škola
maďarského jazyka a kultury) je volitelná – 2 nebo 4 týdny. V roce 2016 měla letní škola
zhruba 50 studentů rozdělených do 8 skupin. V druhých dvou týdnech, po odjezdu části
studentů, byla výuka intenzivnější, jelikož zbylí studenti zůstali rozděleni do 8 skupin. To
je jedna z mnohých výhod zdejší letní školy. Vysoká kvalita výuky je dána i tím, že
studijní materiály (řada učebnic a cvičebnic MagyarOK zatím (v roce 2016) pokrývá
úrovně A1, A2 a B1) byly vytvořeny přímo zde. Studenti absolvují každý den tři
devadesátiminutové bloky výuky, mezi nimiž mají vždy třicetiminutovou pauzu. Na
začátku kurzu jsou pro každou skupinu vybráni tři vyučující, kteří si předávají informace
o průběhu výuky v konkrétní skupině tak, aby na sebe hodiny přirozeně navazovaly.
Již koncem května jsem byl blíže informován o programu letní školy a vyzván, abych
si vybral formu stravování (1 nebo 3 jídla denně, s možností výběru vegetariánské
varianty). Byl jsem také obeznámen s možnostmi dopravy z Budapešti do Pětikostelí
(včetně podrobných informací o dopravě z budapešťského letiště na nádraží Keleti, o ceně
jízdenky na vlak a o přibližné ceně jízdy taxi z nádraží v Pětikostelí na místo ubytování).
Jízdenku na vlak lze pořídit v automatech (výběr mezi maďarským a anglickým jazykem),
které jsou umístěny v halách všech velkých nádraží v Budapešti, pochopitelně včetně
Keleti pályaudvar. Rychlík urazí trasu za necelé tři hodiny. (Vlaky jsou čisté, pohodlné a
lze se v nich připojit k wifi.)
Co se ubytování týče, má student tři možnosti: kolej, hostel, hotel. V případě koleje i
hostelu lze zvolit dvolůžkový či jednolůžkový pokoj. Dvoulůžkový pokoj na koleji je plně
hrazen maďarskou stranou, za jednolůžkový pokoj na koleji si stipendisté musí připlatit.
Ubytování v hotelu si student musí zařídit sám, nicméně škola nabízí pomoc při výběru i
při vyřizování individuálního ubytování.
Cesta z koleje na místo výuky trvá pěšky maximálně pět minut a vede přes klidný park
na 48-as tér. Cesta z hostelu trvá o něco déle, lze však využít MHD. Tu v Pětikostelí
zajišťují autobusy. Jízdenky jsou k sehnání ve vybraných trafikách či obchodech, jejichž
seznam je k dohledání na webových stránkách Tüke Busz – místního dopravního podniku.
Snídaně a obědy jsou podávány v areálu Umělecké fakulty (Room Bistro), večeře jsou
dopravovány na kolej. Room Bistro je moderně vybaveno a lze zde dokoupit řadu nápojů,
salátů, dezertů, případně jiných jídel. Ze stipendia hrazený oběd nezahrnuje nápoje, pouze
hlavní jídlo a polévku. Strava je poskytována jen ve všední dny, během výletu je zajištěn
buď oběd, nebo večeře.

Vše potřebné (ubytování, stravování v „menze“, výuka, studijní materiály) je po
příjezdu již vyřízeno, student sám se tím vůbec nemusí zabývat. Držitelům plného
stipendia je bezplatně poskytována možnost sobotních výletů. Wifi je přístupné v místě
výuky a na koleji (zde však pouze ve studovnách/společenských místnostech – na každém
patře jedna). Každé dva pokoje na koleji mají společnou kuchyňku a sociální zařízení.
Kuchyňka není vybavena nádobím ani mikrovlnnou troubou, zato kombinovaná
chladnička je dostatečně velká pro všechny čtyři studenty. O víkendu si student musí jídlo
zajistit sám, a proto je dobré si předem promyslet, jakým způsobem se o víkendu
stravovat, a podle toho si spočítat, kolik si s sebou vzít peněz.
Přímo naproti koleji se nachází prodejna společnosti Penny Market nabízející
víceméně stejný sortiment jako v České republice. Vedle této prodejny se nachází také
trafika, čerpací stanice (otevřena nonstop) a pobočka amerického fastfoodového řetězce.
Nákupní centrum v centru města je moderní, ceny potravin i všeho dalšího zboží v
obchodech jsou buď stejné, nebo o trochu nižší než v ČR. Jídlo v restauracích je naopak o
něco dražší.
Čtyřikrát týdně mohou studenti navštěvovat odpolední/večerní klub, každý den je jeho
zaměření jiné (film, sport, tematické procházky s úkoly, procvičování výslovnosti pomocí
jazykolamů a písní). V sobotu je na programu výlet. Při výletech poznávají studenti další
místa v regionu, např. hrad v Siklós, město Moháč nebo krápníkové jeskyně v Orfű.
Město nabízí bohaté kulturní vyžití, v roce 2010 bylo evropským hlavním městem
kultury. Centrum města je historické, nachází se zde řada architektonických památek, ale
také divadlo, muzea a galerie. Přímo vedle Koleje László Szalayho se nachází Kodály
központ – koncertní síň vybudovaná v letech 2009-2010. Na areál Umělecké fakulty, kam
studenti docházejí na oběd, navazuje Zsolnayho čtvrť. (Zsolnayho porcelánka se již za
Rakouska-Uherska stala pojmem evropské secese.) Na kopci Mecsek se nad městem tyčí
nejvyšší věž v Maďarsku, z které je skvělý výhled na město a jeho okolí. Zajímavých míst
v okolí je mnoho.
Během pobytu jsem se nesetkal s žádnými závažnými problémy, v případě jakýchkoliv
otázek a nejasností jsem se obrátil na vyučující, kteří mi vždy ochotně pomohli. Někteří
z vyučujících (po zbytek roku učí v hlavním městě) také bydlí na koleji.
Během čtyř týdnů jsem značně prohloubil své znalosti maďarského jazyka a kultury,
navštívil zajímavá místa a potkal nové přátele. Letní školu v Pětikostelí mohu vřele
doporučit.

