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Text zprávy:
Absolvovala jsem celý akademický rok 2016/2017 v Polsku na Vratislavské
univerzitě. Vybrala jsem si tuhle univerzitu nejen díky krásnému městu, kde se tato
univerzita nachází, ale rovněž díky svým předchozím zkušenostem. Už jsem v minulých
letech měla možnost studovat na této škole a vždy se ráda budu vracet. Jelikož studuji
polský jazyk, je pro mě velkým přínosem možnost, vyzkoušet si studium v Polsku. Jsem
velice nadšena, kolik nových zkušeností a vědomostí jsem během svého pobytu nabyla a
to zejména díky přístupu všech akademických pracovníků. Byla jsem potěšena tím, že
všichni profesoři se ke mně chovali jako k jiným studentům, neměla jsem žádná
privilegia, i přes to, že to pro mě bylo obtížnější, plnila jsem všechny úkoly stejně jako
polští studenti a díky tomu jsem se zdokonalila ve spoustě věcech.
Před odjezdem do Polska jsem neměla skoro žádná zařizování. Pojištění a jiné
formality jsem měla zajištěny od naší univerzity. Největší mojí starostí bylo shánění
ubytování, jelikož jsem se rozhodla pro byt a ne ubytování na koleji, jako v minulých
letech. Bohužel moje stipendium nepokrývalo celé moje živobytí. Ceny bytů nejsou tak
nízké a protože jsem neměla možnost navštěvovat v Polsku menzu, musela jsem si každý
den vařit a to samozřejmě také navýšilo moje útraty.
Svůj pobyt jsem si náramně užila, jak už jsem zmínila, Vratislava patří mezi má
nejoblíbenější města. Je to město, které si bez žádných pochybností zasloužilo ocenění
Evropské město kultury 2016. Město, plné parků, historických míst ale i těch moderních.
Město, které svým obyvatelům a turistům nabízí velké kulturní jak i sportovní vyžití.
Město, které rádo vítá nové lidi. Město, do kterého se celý život budu s úsměvem vracet.
Volný čas opravdu nebyl, protože jak město, tak sama univerzita nabízela tolik různých
akcí, že na nicnedělání nezbyl čas.
K mému výjezdu nemusím dodávat více informací, protože jsem byla nadmíru
spokojena jak se školou, tak i se samotným městem. Každému bych doporučila odjet do
zahraničí, tak proč ne zrovna do Vratislavi?

