Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
Země: Irsko
Název univerzity/instituce: University of Limerick
Délka pobytu:4 měsíce

Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka:
Studiem na univerzitě v Limericku jsem byla nadšená. Všichni zde byli velmi vstřícní a milí.
Co se výuky a následného zkoušení týče, musím říct, že požadavky na studenty nebyly tak
přísné, jako je tomu u nás, díky čemuž máte dostatek času na různé mimoškolní aktivity.
Zkušenosti s úrovní cizího jazyka:
Čtyřměsíční studium čistě v anglickém jazyce mne posunulo na značně vyšší úroveň jak v
psaném, tak i v mluveném projevu.
Zkušenosti s ubytováním:
Při výběru ubytování jsem zohledňovala také finanční stránku. Co se kolejí týče, jsou dražší
než měsíční kapesné. S kamarádkou jsme tak hledaly jinde. Naštěstí je cca 10-15 minut pěšky
od univerzity sousedství, ve kterém byli převážně studenti. Jedná se o domy o 4–5 pokojích.
Ty bývají alespoň o třetinu levnější, nicméně musíte počítat i s tím, že topení se platí zvlášť
(cca 80 euro/měsíc).
Finanční stránka výjezdu:
Pokud se někdo rozhodne vyjet na studijní pobyt v rámci programu Erasmus, dostanete
kapesné. To ale ve většině případů nepokryje všechny vaše výdaje. Je tedy dobré mít něco
našetřeno dopředu, nebo se domluvit s rodiči, zda vám budou přispívat.

Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity:
Na univerzitě v Limericku byly pořádány výlety po okolí Irska cca 1-2 za měsíc. Nabízí se však
i možnost využít tamní cestovky (Paddywagon atd.).
Každý týden byl na nádvoří kampusu menší food festival, kde jste si mohli koupit oběd či
večeři. Na univerzitě existuje také několik spolků, které organizují akce, jako jsou např. filmový
večer, ples apod. Zároveň díky nim máte možnost obrovského sportovního vyžití. Já chodila
např. na Archery.
Tipy:
Než pojedete do Irska, pořádně se oblečte! A hlavně nezapomeňte pláštěnky a gumáky, bez
nich to tam totiž nejde!
Nezapomenutelný zážitek:
Mým asi nejsilnějším zážitkem je ten, kdy jsme se s kamarádkou omylem zamknuly na dvorku.
V domě, kde jsme bydlely, byly kliky, které dveře zamknou, pokud je potáhnete trochu více
nahoru. V té době jsme byly v domě samy, všichni odjeli na víkend domů a my se jen v triku
zamknuly na zahradě – bez bundy a bez telefonu. Do 10 minut začalo pršet a byla docela zima
(asi 5 stupňů). Nějakou dobu jsme tam jen tak seděly a přemýšlely, jak to vydržíme do druhého
dne, kdy všichni přijedou domů. :D No, nakonec nás zachránil soused, který se nás ujal a nechal
nás u něj doma, dokud nám jedna ze spolubydlících nepřijela otevřít.
Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd:
Pokud zvažujete výjezd, ale máte stále obavy, jak to zvládnete, nebojte! Všichni jsou moc milí
a pomůžou vám, co jen to půjde. Zároveň si uděláte nové přátele, poznáte spoustu zajímavých
míst a hlavně získáte do života zkušenosti, které vám nikdo jiný dát nemůže. Já bych jela hned
znova!
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