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Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka: Výuka se na zahraniční
univerzitě nesla v podobném duchu, jako v Česku. Chodila jsem na přednášky, cvičení a
v rámci některých předmětů také na exkurze. Co se týče náročnosti, přece jen se jednalo o
Erasmus a výuka tedy příliš náročná nebyla. Přesto jsme v průběhu studia museli plnit různé
úkoly a dělat prezentace. Zkoušky byly pouze písemné, některé byly zakončeny seminární prací
či esejí z již zmíněných exkurzí. Výběr předmětů vyučovaných v angličtině byl opravdu
rozmanitý, neboť jsem si mohla vybrat předměty vyučované i na jiných fakultách, než na
fakultě historie, pod kterou jsem oficiálně patřila. Kdo chtěl, mohl pravidelně docházet na kurz
polštiny, za který mohl získat 5 kreditů. Univerzitní profesoři byli velmi milí, vstřícní, rádi
s námi komunikovali a zapojovali nás do debat na různá témata.

Zkušenosti s úrovní cizího jazyka: Jako mnoho jiných studentů, tak i já jsem měla před
odjezdem obavy z výuky v cizím jazyce. V hlavě se mi honilo mnoho otázek. Budu rozumět
profesorům na přednáškách? Dokážu napsat test v anglickém jazyce? Budu schopna
komunikovat s dalšími studenty? Po nějaké době strávené na zahraniční univerzitě se mé obavy
zcela rozplynuly. Pár dní samozřejmě trvalo, než jsem si zvykla vést rozhovory v cizím jazyce
každý den. Postupem času jsem se komunikace v angličtině přestala bát, naopak jsem byla ráda
za každou možnost si v angličtině s jinými studenty popovídat. Profesoři se snažili během
přednášek mluvit srozumitelně a jednoduše, takže jim bylo téměř vše rozumět. Byli velmi
nápomocní, a pokud jsem například nerozuměla nějakému zadání během testu, byli ochotni mi
ho vysvětlit jiným způsobem. Na pobytu jsem se setkala i s několika studenty z Turecka, kteří

se anglicky začali učit jen pár měsíců před odjezdem do Toruně. Všem se zkoušky podařilo
úspěšně zvládnout, angličtiny bych se tedy určitě nebála.

Zkušenosti s ubytováním: Ubytována jsem byla na koleji, o kterou jsem si zažádala při
podávání přihlášky na univerzitu. Ubytování bylo po čtyřech, přičemž se jednalo o takovou
buňku, která se skládala ze dvou pokojů (každý pro dva lidi), WC, koupelny se sprchovým
koutem a malé kuchyňky s linkou, ledničkou, stolem s židlemi. Na patře se pak nacházela ještě
velká kuchyně se sporákem, troubou a mikrovlnkou. Pokoje byly sice malinké, ale pro
krátkodobý pobyt zcela dostačující. Již během prvního týdne našeho pobytu nám bylo řečeno,
že je naše kolej, co se týče vybavení, nejlepší a polští studenti musí bydlet v podstatně horších
podmínkách (pokoje po více lidech, starší nábytek apod.). K dispozici byly studentům
společenské místnosti s kulečníkem, pingpongovým stolem, televizí či posilovna. V suterénu
budovy se nacházela rovněž prádelna, kde jsme si mohli po zakoupení žetonu na recepci vyprat
prádlo. Velmi se mi líbila i lokalita. Koleje se nacházely v těsné blízkosti univerzitního areálu,
sportovních hřišť a menšího lesíku, ideálního na procházky či běhání. V blízkosti se rovněž
nacházelo několik menších obchodů, restaurace a cca 15 minut pěšky nákupní centrum.

Finanční stránka výjezdu: V Polsku jsou podobné ceny, jako v České republice. Některé
potraviny jsou tam levnější, naopak takové pivo a jiný alkohol stál více. Měsíční stipendium
(330 euro) stačilo na zaplacení ubytování (100 euro), dopravy (ta je v Toruni velmi levná) a
stravu. Samozřejmě se vše odvíjí podle toho, jak a za co se člověk rozhodne utrácet, kde se
bude stravovat, zda bude platit za dopravu nebo chodit pěšky (centrum se nacházelo cca 20
minut pěšky od kolejí), jak často se bude chodit bavit apod. Každá fakulta měla bufet, kde se
dala koupit i normální jídla za přijatelné ceny. Výlety jsem si musela zaplatit ze svých úspor.
S tím jsem ale před odjezdem počítala a byla jsem ráda, že stipendium dokázalo pokrýt
převážnou část nákladů.

Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity: Studentská
organizace ESN organizovala pro Erasmáky mnoho akcí, tematické párty a workshopy. Zmínila
bych bruslení na kluzišti, venčení pejsků v útulku, lanové centrum, paintball, malování
velikonočních kraslic, kurz sebeobrany či různá sportovní utkání. Velmi se mi líbil workshop,
během kterého jsme si sami mohli uplést věnce do vlasů z živých květin. Dále ESN
organizovala výlety, které jsme si však museli zaplatit. Osobně jsem se zúčastnila výletu do
Malborku, obrovského hradního komplexu na severu Polska.

Tipy: Určitě bych všem doporučila navštívit i další místa v Polsku, případně okolních státech.
Toruň má velmi strategickou polohu a v jeho okolí se nachází mnoho dalších historických
zajímavých měst. Za návštěvu určitě stojí Poznaň, hlavní město Varšava a také severská města
Gdyně, Sopoty či Gdaňsk. Nejlepší výlet, kterého jsem se účastnila, zahrnoval návštěvu

Sloviňského národního parku, jehož součástí jsou rozsáhlé písečné duny a v docházkové
vzdálenosti Baltské moře.

Nezapomenutelný zážitek: Celý pobyt na Erasmu považuju za jeden nezapomenutelný
zážitek. Během pobytu jsem měla možnost se seznámit s různými lidmi z různých koutů světa
a blíže poznat jejich kulturu, tradice, zvyky a jazyk. Jsem ráda, že jsem si za cíl svého pobytu
vybrala právě polské město Toruň. Toto město mě okouzlilo ještě před samotným příjezdem,
během prohlížení fotek na internetu. Městem protéká řeka Visla a nádherné historické centrum
je plné atraktivit, které jsou hojně navštěvovány turisty (mnoho gotických kostelů, městské
hradby, dům Mikuláše Koperníka, muzeum perníku, ruiny křižáckého hradu), velké množství
restaurací, kaváren, hospůdek a obchůdků s perníkem.

Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd: Každému studentovi, který uvažuje o odjezdu, bych
100% doporučila vyjet. Je to úžasná zkušenost, během níž získáte mnoho nezapomenutelných
zážitků a vzpomínek. Během pobytu jsem získala nové přátele, se kterými jsem zůstala
v kontaktu i po svém návratu. Doteď lituji, že jsem nesebrala odvahu dříve a nejela na Erasmus
již během bakalářského studia, abych pobyt zopakovala znova i na studiu magisterském. Jsem
však neskutečně ráda za to, že jsem se nakonec odhodlala a tuto jedinečnou šanci využila.
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