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Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka:
Výuka probíhá v učebnách na fakultě v ulici Via Roma v Sassari. Vyučující jsou vstřícní a snaží
se studentům pomoci. Ve třídách je asi 30-70 studentů, liší se to předmět od předmětu. Italští
studenti jsou velmi milí, pomohou a poradí, kam zajít na párty, kde jsou krásné pláže a doporučí,
kam si vyjet na výlet. V zimních měsících, od listopadu, bývá všude hodně zima a vlhko (v
učebnách a většinou ani nikde jinde se moc netopí, ale na to si lze po čase zvyknout). Ohřát se
dá např. v univerzitních knihovnách. Ale i tak je venku okolo 10°C a pokud neprší, tak je to
ideální doba pro objevování krás ostrova. Zkoušky se dají zvládnout i před Vánoci anebo příp.
i v lednu, s vyučujícími se dá domluvit.
Zkušenosti s úrovní cizího jazyka:
Úroveň Aj italských spolužáků je víceméně srovnatelná s tou na SLU, ale záleží, z jakého
ročníku si vyberete předměty, a tak se může stát, že se vám zalíbí předmět vyučovaný třeba na
úrovni C1, což ale není problém, protože takové předměty jsou vyučovány 100% v aj. Část
vyučujících je z UK nebo Irska, ale někteří jsou Italové a tak nemluví celou dobu v aj (ale to se
stává minimálně).

Běžní obyvatelé Sassari nicméně téměř vůbec neumí anglicky. Takže doporučuji se alespoň pro
začátek pár frází naučit v italštině a pak na univerzitě navštěvovat bezplatné kurzy italštiny v
lingvistickém centru.
Zkušenosti s ubytováním:
V Sassari existují i studentské koleje, ale ty se nedají předem rezervovat, jestli tam je místo
zjistíte až po příjezdu. Velmi rozšířená a oblíbená je možnost pronajmout si pokoj v bytě, který
sdílí např. několik studentů najednou anebo majitel v bytě bydlí a pronajímá pokoj. Takto se dá
ubytování zajistit až na místě a byty si před pronájmem prohlédnout, nebo zariskovat a objednat
si je podle obrázku na internetu (pokud tam vůbec nějaké jsou).
Já jsem si pokoj pronajala před příjezdem a doufala jsem, že to vyjde, a byt, pokoj, i spolubydlící
(v mém případě majitelka bytu) budou v pohodě. Paní domácí si se mnou přes stránky, na
kterých nabízela pokoj k pronájmu, psala výhradně italsky, no, ještě že existuje překladač,
myslela jsem si :), ovšem při osobním kontaktu na místě byl k ničemu, takže doporučuji se
naučit alespoň něco málo, opravdu stačí maličko, italsky. Nebudete si pak připadat jako byste
se ocitli na jiné planetě.
Finanční stránka výjezdu:
Předpokládala jsem, že stipendium Erasmus (tehdy asi 450 eur na měsíc) pokryje většinu
nákladů, což není tak úplně pravda. Mně to stačilo na nájem +energie a na nějaké učebnice do
školy a do kurzu italštiny. Navíc, hlavně zpočátku jsou výdaje vyšší, v bytě anebo i na kolejích
si studenti musí koupit nějaké základní věci, jako např., pokrývku, povlečení apod. Na koleji
pak i nádobí, jestliže chtějí vařit ve společné kuchyňce. Takže stipendium pokrylo tyto věci, ale
už ne např. potraviny a výlety, případně další nákupy (jako např. nepromokavé boty, které byly
v deštivých zimních měsících nezbytností, další deku).
Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity:
ESN je v Sassari velmi aktivní a zajišťuje mnoho akcí a výletů. Studenti se pak mohou připojit
k hromadné Erasmus skupině na Whatsapp, kde se mohou zeptat na radu ostatních anebo se
třeba domluvit s ostatními erasmáky a zajít třeba někam do baru.
ESN pak nabízí i vlastní studentskou kartu, která stojí asi 10 euro, ale studenti, kteří si ji pořídí
mají třeba zlevněné výlety anebo slevy v některých obchodech, barech anebo levnější letenky
např. u společnosti Ryanair. Takže se karta vyplatí.
ESN tým pořádá na začátku semestru "welcome week" kde je na každý den v týdnu
naplánována nějaká akce. Výlet na pláž, city games, fotbal, basketbal, karaoke, eurodinner a
spousta dalších. Nabízí i další aktivity v rámci programu "Social Erasmus" jako např. darování
krve, nebo akci kdy skupinka studentů vaří pro sociálně znevýhodněné apod.
Ale pořádá i výlety a párty. O výlety je velký zájem a je třeba se přihlásit co nejdříve a při
nejbližší možné příležitosti je i zaplatit, jinak jsou hned plně obsazené. Dále pořádají např.
Halloween párty, nebo aktivity a večírky pro ty, kteří se rozhodnou strávit Vánoce na Sardinii.

Také prodávají lístky do opery na odpolední (školní) představení za pouhých pár euro. V letním
semestru pak organizují výlety na karnevaly do různých regionů Sardinie.
Tipy:
Na univerzitě funguje i mensa, která je společná pro více fakult a nachází se v samostatné
budově asi 15 minut pěšky od univerzity. V mense lze zakoupit oběd nebo večeři, jedno jídlo
stojí cca 3-4 eura. Ve městě se nachází spousta výborných pizzerií, jak restaurací, tak i
levnějších takeaway, kde např. Margarita stojí 4 eura, v restauraci pak asi 8 eur. V
supermarketech jsou o něco vyšší ceny než v ČR, ale ceny se liší např. v supermarketu Eurospin
jsou nejlevnější potraviny, ale tomu pak odpovídá i kvalita. Po městě lze jezdit MHD, ale skoro
všude se dá dojít i pěšky. Ve městě se nachází několik historických památek, muzeí a parků,
velmi pěkné je i historické centrum. Sassari neleží u moře, a tak tam není ani moc turistů, tzn.
že ani mnoho lidí neumí anglicky anebo se anglicky bavit nechtějí :). Na Sardinii dost dobře
funguje veřejná doprava, jak MHD, tak i dálkové autobusy nebo vlaky. Pro vyhledávání spojů
je dobré si nainstalovat aplikaci orari ARST a pro MHD aplikaci ATP. Ale někdy stačí i Google.
Ze Sassari se dá autobusem dobře dojet na letiště Alghero, nebo do přímořských měst Alghero
s velmi hezkým historickým centrem a krásnou pláží Maria Pia. Dále existuje dobré spojení s
městem Porto Torres, odkud jezdí trajekty na ostrovní národní park Asinara, jeho hlavní atrakcí
jsou albínští oslíci, kteří se tam volné pohybují. Autobusem se dá dojet např. i na překrásnou
pláž La Pelosa nebo do velmi krásné přímořské vesnice Castelsardo, jejíž dominantou je
středověký hrad. Na ostrově je tolik zajímavostí, jak přírodních, tak historických, že se za jeden
(a pravděpodobně ani za dva:)) semestry nedají vidět všechny. Velmi unikátní jsou
prehistorické stavby Nuraghi anebo pre-nuragská "pyramida" Monte d'Accoddi. Z kulturních
záležitosti jsou to pak např. slavnosti Cortes Apertas, neboli slavnosti v horských vesnicích v
centrální části Sardinie - Barbagia. Z přírodních krás stojí za zmínku např. Grotta di Nettuno,
obrovská přímořská jeskyně a okolní útesy.
Nezapomenutelný zážitek:
Jedna z událostí, které jsem se díky ESN měla možnost zúčastnit byly "cortes apertas" v regionu
Barbagia. My jsme konkrétně jeli do krásné horské vesnice Orgosolo, které je výjimečné mimo
jiné krásně pomalovanými domy a také svou historií která je plná historek o loupežnících a
únosech. Při této příležitosti, "cortes apertas", se otevírají mnohé domy ve vesnici a jejich
majitelé nabízení různé domácí produkty – sýr pecorino, typické sardinské sladkosti, jiné
pokrmy a řemeslné výrobky. Ve dnech, kdy slavnost probíhá (víkend v říjnu /listopadu) jsou ve
vesnici zdarma muzea. Na ulicích davy lidí, hraje hudba, tančí se, pije se víno, mirto,
limoncello, a nakonec nesmí chybět ani pivo sardinské produkce – Ichnusa.
Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd:
Stojí to za to, většinou to bylo skvělé, ale byly i chvíle, kdy to tak nebylo a chyběl mi domov,
rodina, přátelé, ale i něco tak obyčejného jako je třeba české pečivo. Erasmus určitě doporučuji
všem, kteří chtějí zažít něco nového, jiného, poznat jiné kultury, nejen zemi, do které se vypraví
na Erasmus, ale i kultury zemí spolužáků, se kterými se tam ve velmi mezinárodním kolektivu
seznámí.
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