Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
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Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka:
Pokud bych měla porovnat studium na naší univerzitě a té v Irsku, určitě bych zmínila
počet kreditů, které za splnění jejich předmětů dostanete. Není to zdaleka jako u nás, kde i za
jeden z obtížnějších předmětů dostanete jeden či dva kredity, tam jich i za splnění předmětu pro
začátečníky španělštiny dostanete šest. Samotné studium se tam ale rozhodně zanedbat nedá,
profesoři vyžadují často dílčí úkoly a průběžné testy místo jedné konečné zkoušky. Zkoušky se
pak liší podle zvolených předmětů, někde mají tzv. midterm testy, které se píší v polovině
každého semestru, a na konci se píše test z druhé poloviny semestru, to jsou tzv. pass/fail
předměty. V některých předmětech se požaduje pouze docházka a odevzdání několika esejí a
někde menší test v polovině a velký test na konci semestru. S ústními zkouškami jsem se tam
vůbec nesetkala. Výuka probíhá většinou v blocích přednášek s velkým počtem studentů a
následně po menších skupinkách v tutoriálech, kde se učivo procvičuje a rozebírá se studenty
individuálněji než na velkých přednáškách. Všeobecně jsem se setkala jen s velmi
nápomocnými profesory a myslím, že pro studenty dělají opravdu maximum. Nedělají rozdíly
a i k zahraničním studentům přistupují stejně, troufám si říct, že si jich možná váží i víc, jelikož
je zajímá, jak věci probíhají na univerzitách i mimo Irsko. Student se musí připravovat
v průběhu semestru a ne jen v období zkouškového, ale tím, že budete plnit nižší počet
předmětů za více kreditů, vám zbude více času na jiné aktivity jako je zejména cestování nebo
zájmové spolky, kterých UL nabízí obrovské množství.

Zkušenosti s úrovní cizího jazyka:
Tím, že jedete do země, kde se vesměs mluví jen anglicky a tak vám nezbývá nic jiného,
než používat veškeré formy (poslech, psaní, mluvení) jen v angličtině, se velmi rychle jazyku
přizpůsobíte. Na co je obtížnější si zvyknout, je podle mě silný irský přízvuk, zvlášť pokud na
něj dřív člověk nebyl zvyklý. Ze začátku se mi zdálo, že Irové ani anglicky nemluví a že rychlost
jejich mluvy je ohromující, ale postupně se člověku daří rozšifrovat i víc než jen každé druhé
slovo. S vyučujícími až takový problém není, ti se snaží dobře artikulovat, takže výuce se dá
rozumět perfektně.
Zkušenosti s ubytováním:
Ubytování si studenti hledají sami, je proto velmi důležité rezervovat si své místo co
nejdříve to jde. Na výběr jsou koleje, které jsou v těsné blízkosti školy, jsou dobře vybavené a
některé z nich vám zajistí i propustku do univerzitní sportovní haly, kde si můžete zajít zaplavat
do velkého plaveckého bazénu, proběhnout na okruh či si zacvičit v posilovně. Tyto koleje ale
odpovídají své ceně a jsou proto dost drahé. Další z možností pak je najít si bydlení v jednom
z rodinných domů, ve kterém bydlí většinou jen studenti, někdy i rodiny a pár studentů. Tato
možnost pak bývá o něco, anebo o dost levnější. Já jsem bydlela v domě, který majitel celý
pronajímal pro studenty, tudíž nás tam bylo celkem pět holek, každá ve svém vlastním pokojíku
plus jejich časté návštěvy ať už spolužáků nebo jejich drahých poloviček. Společně jsme se
skládaly na nájem podle velikosti pokoje, na energie a na zimu i na olej k vytápění.
Finanční stránka výjezdu:
Irsko patří k zemím, kam dostanete nemalý obnos z fondů Erasmus +, navzdory tomu
je většinou nutné mít i své vlastní peníze, jako tomu bylo i v mém případě. Pokud chcete Irsko
alespoň z části procestovat, zapojit se do různých spolků anebo koupit nějaký dárek rodině,
bude to ve výsledku něco stát.
Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity:
Hned jak jsem měla možnost, přihlásila jsem se do klubu pro zahraniční studenty. To
mi otevřelo možnosti poznat spoustu zahraničních studentů, a hlavně cestovat po Irsku i jinak
než jen na vlastní pěst. Tento spolek pravidelně organizuje výlety do míst, kam se obyčejně
irskou dopravou nedostanete a navíc i celkem levně (liší se podle destinace). Nejen, že jsem
poznala studenty na Erasmu z jiných zemí, potkala jsem se i s lidmi pocházející mimo Evropu,
takže třeba i Američany nebo Afričany. Akcí, které tento spolek ale i univerzita jako taková
organizuje, je nespočet a možnosti jsou tak téměř neomezené. Na výběr jsou akce od filmových
večerů, přes univerzitní ples, promítání a představení v jejich vlastní koncertní síni přímo
v kampusu až po možnost pravidelného skákání z letadla (nabízí jeden ze spolků).

Tipy:

Pokud bych měla radit svému já před odjezdem do Irska, rozhodně bych zdůraznila, jak
je důležité mít dostatek teplého a taky nepromokavého oblečení, protože Irové nejsou zvyklí
doma moc topit a venku převážně prší.
Nezapomenutelný zážitek:
Těch je obrovská spousta. Například velkolepá show, kterou škola k přivítání studentů
na začátku školního roku uspořádala ve své velké koncertní hale. Nebo třeba jak jsem se
několikrát ztratila na cestě Irskem a musela jsem na poslední chvíli přespávat v hostelu v úplně
jiném městě, protože další autobus jel až ráno. A taky téměř každá cesta a výlet, jelikož Irská
příroda a scenérie je k nezaplacení.
Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd:
Jeďte! Kdy jindy se naskytne taková příležitost, že vám někdo bude financovat tak
dlouhý výjezd, který vás tolik obohatí, tohle nemá každý.
Petra Kaszturová

