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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:  
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Domácí VŠ: Univerzita Palackého 
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Hostitelská VŠ: Varšavská univerzita 

Délka pobytu: 10 měsíců 

 

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 

 

 

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) 

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

studia 

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

Na studijním pobytu v Polsku jsem byl na dobu 10 měsíců. Na Varšavské univerzitě 

jsem byl již potřetí a pokaždé přes AIA. Pokaždé jsem měl možnost chodit na výuku do 

POLONICUM, čili centra polského jazyka a kultury pro zahraniční studenty. Vždy mi 

tamní předměty velmi pomohly zlepšit si úroveň mé polštiny a také rozšířit si obzory o 

polské kultuře. Samozřejmě bylo možné navštěvovat předměty i jiných kateder, popřípadě 

fakult. Na posledním pobytu jsem pracoval na své diplomové práci, zejména sbíraní 

materiálů. V tom mi velice ochotně pomáhala, kterou mi univerzita přidělila. Byla to 

vyučující polonistiky. 

 

 Formality nutné před odjezdem se daly lehce zařídit. Akceptační dopis z Varšavy 

jsem obdržel velmi rychle. Komunikace s tamním zahraničním oddělením tak jako s AIA 

probíhala velmi hladce, a tak při formalitách nenastaly žádné problémy. Zapisovaní 

předmětů na VU je trochu složité, ale pracovníci zahraničního odd. byli velice ochotní a 

pomáhali s veškerým zařizováním. Do Polska není nutné vízum. Co se týče pojištění, 

získal jsem ho od svojí domovské univerzity, tak jako proplacení nákladů na jednu cestu 

tam a jednu zpět. Jelikož mé bydliště se nachází na trase mezinárodního vlakové trasy, 

spojení bylo více než pohodlné. Případné cestování domů během různých prázdnin se hodí 

zařídit dopředu. Je možná koupě včasné jízdenky a tím ušetření až poloviny nákladů.  

 

Univerzitní koleje, kde jsem byl ubytovaný nedávno prošly rekonstrukcí. Bydlel jsem 

ve dvou-lůžkovém pokoji.  Sociální zařízení bylo společné pro celé patro, asi 60 lidí. 

Ubytování mi bylo přiděleno před příjezdem. Zařídila ho moje kontakní osoba na 

zahraničním, a tak na mě již čekal pokoj, když jsem dorazil. Cena byla okolo 2800,- což 

bylo o trochu víc, než by bylo adekvátní. Spojení do hlavního kampusu bylo velice 

jednoduché. Zastávka autobusu se nacházela přímo vedle kolejí a cesta trvala 20 – 30 

minut, podle hustoty provozu. Velkou výhodou byl bufet a malá menza přímo v přízemí 

budovy. Velice rychlý internet byl v ceně ubytování.  

 



Stipendium mi bylo vyplaceno na dvě části. Asi třetina před odjezdem a zbytek kolem 

začátku nového kalendářního roku. Pro normální potřeby byla výše stipendia dostačující. 

Jediným méně očekávaným výdajem byla platba zálohy při ubytování na kolejích, asi 

5000 Kč. Tato záloha mi samozřejmě byla vrácena při odjezdu. Ceny v Polsku mi 

připadaly obecně přívětivější než u nás, zejména co se jídla a piva týče. Je nutné si zařídit 

studentskou kartičku, která funguje zároveň jako jízdenka pro MHD. Na měsíční nebo 

tříměsíční jízdenku mají studenti 50% slevu.  

 

Hned vedle mých kolejí se nacházelo sportovní centrum s tělocvičnou, posilovnou a 

bazénem. Na většinu sportů se dalo zapsat jako na normální předměty. Pro ne příliš 

sportovně založené se dá do bazénu zakoupit permanentka za 10 vstupů se studentskou 

slevou za velice přívětivých 40 Kč/hodinu. Poblíž kolejí byl navíc velký park. Univerzitní 

knihovna se nacházela poblíž hlavního kampusu v centru města. Ve Varšavě se nachází 

ohromné množství muzeí a většina z nich je některý den v týdnu otevřena zdarma. Pokud 

ne, studentská sleva platí v každém z nich. Jelikož jsem v Polsku již několikrát byl, na 

výlety jsem tentokrát už moc nejezdil, ale poloha Varšavy v centru země se na výlety 

hodí. Navíc na facebookových stránkách je možnost přidat se do skupiny pro studenty 

Erasmu, kde se každý týden konají různé akce, včetně výletu např. do Krakova. 

 

Pro studijní pobyt Varšavskou univerzitu velice doporučuji. O čemž svědčí i můj třetí 

pobyt na stejném místě. Ani během přípravy, ani samotného pobytu jsem se nesetkal se 

nějakým neočekávaným nebo neřešitelným problémem.  

 

Jediné moje doporučení je mít hodně hotovosti při příjezdu na zaplacení zálohy, ale to 

není až tak nutné, dá se vybrat z bankomatu těsně po příjezdu. Důležitý je však síťový 

kabel pro internet na kolejích. Na kolejích kde jsem bydlel, není zařízeno wifi a tak velice 

pomůže když kabel máte s sebou a nemusíte jej teprve kupovat po příjezdu. 

 

 


