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Text zprávy: 
 

Zúčastnila jsem se pětiměsíčního studijního pobytu na Varšavské Univerzitě v Polsku. 

Jsem studentkou polonistiky, a tak jsem předpokládala, že studium právě v Polsku pro mě 

bude velice přínosné. Bohužel to mé očekávání příliš nesplnilo.  

Ve Varšavě jsem měla možnost navštěvovat předměty v Polonicum, centrum polského 

jazyka a kultury pro zahraniční studenty. Předměty byly zajímavé a užitečné, ale poměrně 

slabý výběr předmětů. Respektive jsem si musela zapsat vše, co centrum nabízelo bez 

možnosti výběru. Vyučující jsou zde příjemní, milí a opravdu výborní, což bylo nejvíce 

viditelné na výuce polského jazyka. 

Co se týče samotné univerzity, nedoporučuji ji studentům polonistiky. Vhodné 

předměty jsou převážně jen v Polonicum. Ostatní fakulty (např. Fakulta Polonistiky, Institut 

Polské kultury apod.) nabízejí minimální počet předmětů, které si mohou zapsat také cizinci. 

Většina z nich je okamžitě plná, kapacitu nezvyšují. Registrace na předměty je složitá, u 

některých předmětů nemožná. Doporučuji si předměty vyhledat v studijním portálu Usos a 

domluvit se se studijním koordinátorem dané katedry na dodatečném zápisu. Tuto univerzitu 

doporučuji převážně studentům jiných oborů, jelikož je zde bohatá nabídka předmětů 

z fakulty Matematiky, Biologie, Fyziky, Orientálních studií, Mezinárodních vztahů, Práva, 

Politologie aj. 

Před odjezdem bylo potřeba zařídit spoustu formalit. Na domovské univerzitě jsem 

požádala vyučující o doporučující dopisy, což bylo rychlé a bezproblémové, stejně tak zvací 

dopis z Varšavské univerzity. U zbytku dokumentů také nebyl žádný problém. Po deadlinu 

přijímání přihlášek se okamžitě ozvali, že moji žádost přijali a odeslali k posouzení. Zde však 

nastal první problém. Na konci června jsem stále nevěděla výsledek. Přišla mi mailem zpráva, 

že nastaly komplikace z polské strany, a že se to co nejdříve pokusí napravit a vyřešit. 

Prakticky celé léto jsem nic nevěděla a už jsem s ničím nepočítala. Na konci léta se ozvali 

s kladným výsledkem, což však mělo za následek vyřizování všeho na poslední chvíli. 

Problém nastal zejména v ubytování.  

Koleje byly obsazené a zbyly poslední místa na nejhorší koleji. Přidělenou kolej jsem 

okamžitě odmítla. Koleje zde nejsou na perfektní úrovni. Věřím, že pro místní studenty jsou 

adekvátní vzhledem k tomu, že se tam jdou prakticky jen vyspat, stráví tam část týdne a pak 

jedou na víkend domů. Pro zahraniční studenty, kteří zde mají žít pár měsíců, není většina 

kolejí ve Varšavě vhodná. Kromě toho jsou předražené a po zahraničních studentech vyžadují 

zálohu v hodnotě dvouměsíčního nájmu. Nejlevnější kolej zde vyjde na 3.000 Kč měsíčně 



plus záloha 6.000 Kč. Záloha je sice vratná, ale k čemu by mi na konci mého pobytu bylo 

6.000 Kč v polských zlotých.  

Po zdlouhavém dopisování a snaze se domluvit se zahraničním oddělením mi byla 

nabídnuta jiné možnost ubytování. Jednalo se o studentský dům / hotel / ubytování pro 

pracovníky univerzity. Nabídli mi dvoupokojovou buňku spojenou kuchyňkou a koupelnou. 

Pokoj vychází v rozmezí 3.600-4.200 Kč. Ubytování v retro stylu, kde se zasekl čas. Skromný 

pokoj – postel, křeslo, židle, stůl a skříň ze 70. let. Kuchyňka ještě skromnější – dřez, lednička 

a dvouplotýnkový elektrický vařič. Velkou výhodou zde však je klid a Wifi, která na 

varšavských kolejích není. U tohoto staršího typu ubytování samozřejmě dochází k několika 

problémům – kapající kohoutky, prasklé vodovodní potrubí, rozbité kliky u dveří aj. Personál 

zde je však milý a vstřícný a každou nahlášenou vadu okamžitě opraví.  

Co se týká stravování, menza zde prakticky neexistuje. V hlavním kampusu univerzity 

se nachází malý bufet, kde se dá něčeho najíst, ale jinak jsem zde byla odkázána na vlastní 

stravování. To byl jeden z důvodů, proč jsem žádala o lepší ubytování s kuchyňkou. Mé 

očekávání se nenaplnilo (pouze vařič, žádné vybavení). Během prvního měsíce jsem 

nakoupila základní kuchyňské vybavení (nádobí, varná konvice apod.). Potraviny jsou zde 

poměrně levné a kvalitní. Dokonce i stravování v restauracích v hlavním městě nevyjde na 

nehorázné částky. 

Doprava je ideální. Dvakrát denně jezdí přímý spoj Olomouc-Varšava s ČD. Včasná 

jízdenka bez možnosti storna a změny vychází na cca 420-470 Kč a lze ji zakoupit i přes 

Internet. Zpáteční jízdenka je komplikovanější, ale vše se dá za rozumnou cenu zařídit. 

Při příjezdu do Varšavy univerzita zařídí studentskou průkazku, která současně slouží i 

jako sleva na MHD. Díky této průkazce vyjde čtvrtletní jízdenka na 1.000 Kč. 

Vzhledem k zdlouhavému čekání zjištění výsledku přijetí mi bylo stipendium 

vyplaceno těsně před odjezdem. Stipendium bylo rozděleno. Část mi byla vyplacena již v září 

a zbytek v polovině února. To považuji za minus, jelikož přes měsíc jsem zde žila na vlastní 

náklady, s čímž jsem nepočítala. Měsíční stipendium 7.700 Kč vystačí na základní potřeby. 

Musíte mít na paměti, že jste v hlavním městě a bez vlastních zdrojů nevystačíte.  

S hlavním městem jsou však spojené nevyčerpatelné možnosti trávení volného času. 

V zimních měsících je trávení volného času komplikovanější, ale díky nepřebernému 

množství divadel, muzeí, výstav apod. je stále co dělat. Jsou zde také studentské organizace, 

které se zaměřují na plánování různých akcí pro studenty Erasmu. Vzhledem k tomu, že AIA 

není Erasmus, si musíte sami zjistit, co se v tomto městě děje, ale díky Facebooku budete 

vědět o všem. 


