Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
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Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka:
Studium bylo znatelně náročnější, než v Česku. Ale o to více mě bavilo, byla to výzva. Nadchlo
mě hlavně množství kreativních zadání.
Ze zkoušek jsem byla nervóznější, než z kterýchkoliv za dobu mého studia na SU. Ale bylo to
zbytečné, vše jsem zvládla a učitelé byli nápomocní. Jen bylo nutné ke zkouškám přečíst
obrovské množství literatury.
Pedagogové byli pravými hvězdami oborů, které vyučovali. Viděla jsem práce některých z nich
a o to více si jich vážila, když jsem vnímala jejich chování k nám. Korektní, empatičtí, lidští.
Uvědomovali si, jak může být začínající umělec zranitelný, když jde poprvé se svojí tvorbou
mimo šuplík a pomáhali nám tyto bloky překonat, ne nás strašit.

Zkušenosti s úrovní cizího jazyka:
Vzhledem ke Slovensku bych mohla tuto část nechat bez komentáře. Mluvila jsem samozřejmě
česky, ale občas musela použít i slovenštinu, když jsem mluvila s maďarskými spolužáky, kteří
česky nerozuměli.

Také jsem četla literaturu slovensky. Do předmětu Analýza dramatického textu jsem dokonce
musela předčítat nahlas slovensky a spolužáci se vyjádřili, že až někdy budou tuto hru
inscenovat, musí tahle postava mluvit jedině česky.

Zkušenosti s ubytováním:
Univerzita mi nemohla poskytnout jejich internát, protože je určen pouze jejich studentům.
Slíbili mi zajistit náhradu, ale neučinili tak, takže jsem si nakonec sama zajistila pokoj v bytě
na Novém Meste, kde jsem bydlela se dvěma moc fajn právníky. Krásný starý byt s vysokými
stropy a veškerou vybaveností. S „chalany“ jsem pravidelně trávila večery u stolních her.
Problém byl lehce s dopravou. Nové a Staré Mesto je špatně propojeno MHD a tak jsem každý
den chodila do školy půl hodiny tam, půl hodiny zpět. Překvapilo mě také, že po půlnoci jezdí
MHD tak omezeně, že když se mi zpozdil vlak z Česka, musela jsem pěšky celou Bratislavou.

Finanční stránka výjezdu:
Upřímně bych ocenila grant cca ještě na měsíc navíc. Bratislava je dražší, než jsem čekala.
Dražší než Praha. Hodně jsem se uskromnila a nějak vyšla. Brigádu mi na těch pár měsíců
nechtěli dát a navíc bych to s množstvím práce do školy ani nestíhala.
Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity:
Vzhledem k pandemické situaci na Slovensku, nic takového neproběhlo. Soukromě jsem ale
chodila se spolužáky do divadla a jednou v rámci předmětu vyjely do Martina.

Tipy: Důkladně sledovat a kontrolovat administrativu okolo projektu, zvlášť, co se oboru KDD
týče.
A nepodceňovat Slovensko. Kromě skvělé výuky jsem našla mnoho zajímavých kontrastů mezi
námi a Slováky, v mentalitě, hodnotách a přístupu k divadlu.

Nezapomenutelný zážitek:
Cesta do Martina a zpět. Pět holek namačkaných v jednom autě. Poslouchaly jsme československé staré hity, nahlas zpívaly a koukaly po horách a zříceninách hradů. Cestou zpátky si
koupily jídlo v rychlém občerstvení a snědly ho na kapotě auta- vše totiž bylo kvůli covidu
zavřeno.

Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd:
Vyražte, i kdyby to mělo být „jen“ Slovensko. Dalo mi tolik věcí, kamarádů, zpestřilo studium
a hlavně se to dalo krásně zvládnout, aniž budu muset prodlužovat, nebo přerušovat.

Motto: Ako sa citíte? Jako žaba na síte. (Replika ze slovenského překladu Tří sester, která se
pro nás stala takovým inside-jokem pro vše)

☒ Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl v tomto formuláři,
vč. poskytnutých fotografií.1
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Slezská univerzita v Opavě (dále jen „SU“) bude osobní údaje zpracovávat v poskytnutém rozsahu pouze v souvislosti s propagací SU a
motivací dalších studentů k zahraničním výjezdům. SU bude osobní údaje (texty a fotografie) zpracovávat zejména jejich zveřejněním, a to na
webu SU, sociálních sítích SU a informačních obrazovkách v budovách SU. SU bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat do doby plnění
účelu jejich poskytnutí, popř. dokud není udělený souhlas odvolán.
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu (gdpr-dpo@slu.cz). Toto odvolání se
může vztahovat vůči celému rozsahu uděleného souhlasu nebo vůči jeho konkrétní části. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Další informace o zpracování osobních údajů, vč. Vašich práv jsou
uvedeny na https://www.slu.cz/slu/cz/pravniudaje

