Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
Země: Švédsko
Název univerzity/instituce: University of Kristianstad / Högskolan Kristianstad
Délka pobytu: 10 měsíců, 23. 8. 2020- 10. 6. 2021

Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka:
Zvolené předměty měly vysokou úroveň, co se týče obsahu studia i vyučujících. Zkoušky
probíhaly jak prezenčně, tak online. Některé předměty měly zkoušky nahrazeny seminárními
prácemi. Výuka byla kombinovaná, jak prezenční, tak online.
Zkušenosti s úrovní cizího jazyka:
Ve Švédsku mluví anglicky malé děti, mládež, dospělí i důchodci. Úroveň angličtiny na
univerzitě je velmi dobrá. Mnoho vyučujících jsou zahraniční profesoři, kteří běžně vedou
výuku v anglickém jazyce.
Zkušenosti s ubytováním:
Bydlení v nedalekém přímořském městečku Åhus mohu jen doporučit. Dovolenkový Åhus
Resort slouží během školního roku především studentům a poskytuje veškerý možný komfort
včetně možnosti zapůjčení mobilní sauny, která se nachází přímo na pláži.
Ubytování ve městě Kristianstad má více variant od soukromé vilky vedle univerzity po
možnost pobývat v cele bývalého vězení, nyní ubytovny kolejního typu.

Finanční stránka výjezdu:
Švédsko je jedna z finančně nákladných zemí. 400 EUR měsíčně jsou přibližně náklady jen na
ubytování, 100 EUR cestovní měsíční náklady. Na jídlo počítejte zhruba 200 EUR, to už ale
záleží na náročnosti strávníka. Pokud se chystáte podnikat výlety po Švédsku je potřeba dovézt
si další finance. 3-4 denní výlet za polární září do Kiruny, včetně jízdy na saních tražených psy
a sněžných skútrech, zhruba 700 EUR.
Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity:
Vzhledem k situaci s Covid 19 nákazou byla většina akcí zrušena. Proběhla pouze uvítací
a seznamovací večeře v srpnu. Pak vše online.
V běžném provozu zajištuje Univerzita výjezd do Kiruny a další společné akce, vánoční večeři
a typické posezení u kávy a dortu zvané Fika.
Tipy:
Pokud máte možnost přijet vlastním vozem, rozhodně doporučuji, pokud milujete kolo,
podmínky pro cyklistiku jsou na jihu Švédska ideální.
Bankovní karta a mobilní telefon jsou nedílnou součástí každodenního života.
Nezapomenutelný zážitek:
Švédsko je báječná země a život zde je sám o sobě unikátní zážitek. Jako super zkušenost
hodnotím možnost být součástí švédského vzdělávacího systému nejen jako student, ale také
jako učitel. Odvážím si s sebou pohodový přístup k životu, švédské LAGOM - ani málo, ani
příliš, prostě tak akorát.
Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd:
Studium v zahraničí bylo mým snem mnoho let, díky Slezské univerzitě a Erasmu se mi splnil.
Rozhodnutí nebylo rozhodně spontánní, přípravě na výjezd jsem věnovala mnoho času a nebylo
to jednoduché. Mnohokrát jsem zvažovala, že výjezd zruším kvůli Covid pandemii, ale nakonec
se mi podařilo odjet a rozhodně nelituji. Bylo to úžasných 10 měsíců v krásné přírodě u moře s
partou skvělých mezinárodních studentů a učitelů. Erasmus je vskutku nevšední zkušenost,
kterou mohu vřele doporučit.
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