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Úvod

O programu
Erasmus

Cílem této publikace je shrnout zkušenosti studentů, kteří se zúčastnili studijního

Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (LLP) a je jedním z nejznámějších programů

pobytu Erasmus. Jejím obsahem jsou statistické údaje a především příspěvky samotných

Evropské unie zaměřený na vzdělávání a výchovu. Umožňuje studentům vyjet do zahraničí na

účastníků. Sborník je vytvořen na základě esejí a fotograﬁí zaslaných do soutěže

studijní pobyt či pracovní stáž a podporuje také spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi

Erasmus Student Label 2009 vyhlášené Domem zahraničních služeb/Národní agenturou

v rámci Evropy. Věnuje se nejen studentům, ale také učitelům, podnikovým a vysokoškolským

pro evropské vzdělávací programy v září 2009.

zaměstnancům, kteří všichni oceňují tuto příležitost sebevzdělávání.

Doufáme, že studijní i mimostudijní zážitky uvedené na těchto stránkách budou

Studie ukazují, že období strávené v zahraničí obohacuje studentský život nejen po akademické

motivací pro další a další studenty, aby v průběhu svých studií vycestovali do zahraničí.

stránce, ale že účastníkům rozšiřuje obzory i o mezikulturní poznatky a zvyšuje jejich
sebedůvěru. Výměnné stáže zaměstnanců mají podobný dopad, a to nejen pro samotné

Děkujeme všem, kteří přispěli k vytvoření této publikace.

účastníky výměny, ale i pro domácí a hostitelské instituce.

Inspirativní počtení přeje tým Erasmus

Existuje jen málo dalších programů ﬁnancovaných Evropskou unií, jež mají takovýto
celoevropský dopad. Do programu je v současné době zapojeno přibližně 90% evropských
univerzit z 31 účastnických zemí. Výměnných studijních pobytů se od roku 1987, kdy byl
program zahájen (v České republice roku 1998), zúčastnilo přibližně na dva miliony studentů,
kteří se vrátili s nově nabytými zkušenostmi a poznatky. Studenti se kromě nově získaných
znalostí, lepších organizačních schopností a poznání jiných kultur zdokonalují v cizích jazycích
a pronikají do každodenního života jiných zemí.
Země, které na studijní pobyty v rámci programu Erasmus vysílají největší podíl svých studentů,
jsou Lichtenštejnsko (6,43 %), Rakousko (1,77 %), Česká republika (1,54 %) a Španělsko
(1,41 %). V současnosti pobírá stipendium z programu Erasmus v určité fázi studia přibližně
4 % evropských studentů.

Texty byly upraveny a redakčně zkráceny.

Struktura
programu Erasmus

Dopad studijních
pobytů na studenty
aneb co Erasmus
studentům přinesl

Program celoživotního učení
ERASMUS
Mobilita jednotlivců

zlepšení sociálně-komunikační a jazykové kompetence
životní zkušenost

Mobilita studentů
Studijní pobyty v zahraničí

Pracovní stáže v zahraničí

samostatnost

Intenzivní jazykové kurzy Erasmus

noví přátelé
Mobilita zaměstnanců
Výukové pobyty v zahraničí
pro zaměstnance VŠ institucí
a podniků v rámci VŠ institucí

Školení v zahraničí
pro zaměstnance
vysokoškolských institucí

motivace k dalšímu vzdělávání
možnosti další seberealizace v zahraničí
zájem o pracovní stáž Erasmus

Intenzivní programy

zahraniční zkušenost jako hodnotný prvek pro budoucího zaměstnavatele
Multilaterální projekty

Sítě akademické a strukturální

pracovní pozice v mezinárodním prostředí
Spolupráce mezi univerzitami
Doprovodná opatření
Přípravné návštěvy

a mnohé další…

Počet vyjíždějících studentů na studijní
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Animovany Erasmus
Byla to především možnost poznat výborné profesory, jiný způsob
výuky, přístup ke studiu, ale také navázat mnoho nových kamarádství
se studenty z celého světa. Byla to také možnost setkání s výtvarníky,
animátory, setkání s odlišným způsobem tvorby. Byla to zkušenost,
kterou bych v domácím prostředí jen těžko nalezla.

Hola: Erasmus volá!
Hola alias ahoj! Španělé nevykají. Přijdete do obchodu a vybafnou na
Vás: HOLA! Do školy: HOLA! Na konzultaci za profesorem: HOLA! Student na studenta: HOLA! Profesor na studenta a student na profesora:
HOLA!
Na španělské tempo se zvyká poměrně snadno. Nejzřetelněji vynikne
v metru: nikdo nikam nespěchá, ba dokonce ani náznakem. A když už
někdo spěchá, respektive jde rychleji, je to zaručeně cizinec. V metru
každý na každého zírá, nepokrytě si ho prohlíží. Koukají se navzájem
přes rameno do novin a vůbec jim to nepřipadá divné. Přestupy v metru jsou pak takové dlouhé nudle a uprostřed těchto běžeckých drah
jsou speciálně vyhrazená místa pro MUSICS AL METRO – tam vždycky
někdo stojí nebo sedí a někdy leží a hraje a zpívá a bubnuje… Kolikrát
to zní vážně dobře!

Díky radám a odbornému vedení pedagogů a snad i vlivem neznámého
a cizího prostředí jsem vytvořila to nejlepší, co jsem kdy namalovala
či naanimovala. Rozměrná plátna a další díla, která jsem vytvořila v Katowicích,
jsem vystavila na výstavě Multiart (www.multiart.cz), v rámci které proběhla také
veřejná premiéra mého animovaného ﬁlmu ŽENA inspirovaného písní ŽENY
Jarka Nohavici, který si zde animaci zhlédl a brzy na to umístil na své webové
stránky.
Díky katowickému profesionálnímu vedení studentských prací jsem vytvořila
ﬁlm ERASMUS STRANGERS, na kterém se podíleli všichni studenti Academy of
Fine Arts. Příběh krátkého ﬁlmu je o příjezdu studentů z celého světa na studijní
pobyt do Katowic . Ti zde mají možnost poznání odlišných kultur a seznámení
se s prostředím Polska. No a jak už to bývá na konci každého Erasmus příběhu, i na konci tohoto příběhu se všichni vracejí zpět do svých domovů. Tento
animovaný ﬁlm vystihuje podstatu a náladu celého programu Erasmus. Bylo pro
mne velkým přínosem spolupráce na tomto projektu se studenty z Portugalska,
Turecka, Srbska, Slovinska, Německa, Španělska a hudebníky z Polska!

Barcelona je metropolí šílenců! A kdo jím není předtím, stane se jím tu.
Kde jinde si pouliční kapela přitáhne na náměstí s sebou i klavír!

Zuzana Bahulová
Martina Topinková
Univerzita Karlova v Praze
pobyt na Universitat de Barcelona
Španělsko

Film ERASMUS STRANGERS je k vidění zde:
http://www.youtube.com/watch?v=mfurG3SA904
Film ERASMUS ROOM je k vidění zde:
http://www.youtube.com/watch?v=RIvy4RIoES0&feature=related
Film ŽENA je k vidění zde:
http://www.youtube.com/watch?v=yt1TJwcL5j8

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
pobyt na Academy of Fine Arts
in Katowice
Polsko

Jaky byl tvuj Erasmus?

Cajovy mejdan aneb Erasmus

Erasmus je možností žít v úplně odlišném prostředí, poznat lidi
nejen z celé Evropy, ale z celého světa, zdokonalit se v cizích
jazycích a vyzkoušet si jiné učební metody. A přináší i řadu dalších
možností, které když člověk „chytne za pačesy“, promítnou se do
jeho života nejen v průběhu jeho zahraničního studijního pobytu,
ale i do všeho, co po Erasmu bude následovat. Jako se to stalo
například mně…

Předmět „Turecká ekonomie“ jsem studoval jako jediný zahraniční
student. Většinou se přednáška rozvinula do zajímavého rozhovoru
o ekonomii a do „čajového mejdanu“. Čaj je zde národním nápojem,
který se v hojném množství podává doslova při každé příležitosti…
Turečtina je velmi těžká řeč. Něco málo jsem pochytil, ale více jsem
se spoléhal na angličtinu. Bohužel mnoho lidí ji tam nezná.
A kdybych měl možnost jet znovu? Neváhal bych!

Domů jsem si přivezl něco, co si obyčejný turista nikdy domů
nepřiveze – vzpomínky na to, jaké to bylo žít daleko od domova, sžít
se s tamní kulturou a patřit do skvělé komunity studentů z celého
světa. A právě nejsilnější vzpomínky si člověk uchová díky lidem,
kteří s ním tuto část života stráví a ať už to byli ti, které jsem potkal
díky škole, či díky hraní na akcích, nikdy na ně nezapomenu
a budou to především oni, kdo se mi vybaví, když se mě někdo
zeptá: „A jaký byl tvůj Erasmus?“

Filip Mařák

Michal Časar

Česká zemědělská univerzita v Praze
pobyt na Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa
Portugalsko

Soukromá vysoká škola
ekonomických studií
pobyt na Atatürk Üniversitesi Erzurum
Turecko

Na Erasmus za vuní tulipánu
- domy, co se pomalu naklánejí - lidmi pohybujícími se na kolech
Nikdy jsem úplně nerozuměla lidem, kteří říkali, že Holandsko je zajímavá
a krásná země. Znala jsem ho pouze z obrázků a na nich mi krajina bez
kopců, u které máte pocit, že voda je snad úplně všude, připadala zvláštní
a nedokázala jsem tuto zemi ocenit.
Když se mi naskytla příležitost studovat díky programu Erasmus
v zahraničí, neváhala jsem a podala si přihlášku právě do Holandska.
Do podmáčené země, kde je na malém prostoru spousta tulipánů,
dřevěných bot, skvělého produktového a graﬁckého designu, a to vše
s domy co se pomalu naklánějí a lidmi pohybujícími se na kolech.
Utrecht je plný studentů různých barev pleti a jazyků. Jezdí na kolech,
na začátku stáže ještě koupených v obchodech, ke konci už od pouličních
prodavačů, kteří je pravděpodobně za rohem před chvílí odcizili zase
jiným studentům, kteří budou další den čekat také na tom stejném místě.
Nekonečný koloběh, do kterého jsem se bohužel zapojila i já sama. Bez
kola to ovšem v Holandsku nejde…
Každý den konzultace nad jiným projektem a po ní hned přepnout
a připravovat se na další den.
Díky tomuto pracovnímu tempu jsem byla značně vytížená a zároveň
trochu izolovaná od ostatních exchange studentů. Neúčastnila jsem
se mezinárodních večírků, které bývaly především ve čtvrtek, jako
studentský den. Bylo mi to zprvu líto. Očekávala jsem podle rozhovorů
s mými kamarády, kteří již studovali v zahraničí, že večírky budou na
denním pořádku. Ovšem v mém případě se to se studiem nedalo moc
dobře skloubit dohromady.
Volila jsem cestu ráno do ateliéru a večer příjemně unavená domů. Díky
tomuto režimu jsem se brzy spřátelila s holandskými studenty a trávila
s nimi spoustu času. Navzájem jsme si pomáhali. Byli jsme všichni na
jedné lodi, nikdo dost dobře nestíhal připravovat si koncept, model
a prezentaci projektu, které za týden vystřídal jiný. Půjčovali jsme si
navzájem nářadí do dílen a vyměňovali si materiály, které dotyčný už
nepotřeboval a ostatním by se mohly hodit.

Zpětně vidím toto období jako nádherně strávený čas s odlišnými lidmi
v jedné místnosti, které spojuje touha dovést dobře svoji práci do konce.
Zúčastnila jsem se holandské prestižní soutěže pro obchodní řetězec
HEMA, který vypisuje soutěž o nejlepší design produktu na dané téma
každý rok. Cílem ﬁrmy je získat od studentů zajímavé nápady dovedené
do ﬁnálního produktu, který by se hodil do sortimentu a obsahoval
ﬁlozoﬁi této značky.
Téma pro tento rok bylo re-design stávajících produktů.
V této soutěži jsem získala druhé místo. Byla to pro mě krásná odměna
za práci v ateliéru.
Zároveň pro mě bylo velkým překvapením, že se mi jako cizince, která
zde nežije natrvalo, podařilo vystihnout to, co by se do jejich kolekce
hodilo a mohlo oslovit holandské zákazníky.
Je velká šance, že se můj produkt dostane v roce 2011 do výroby
a následně do obchodů po celém Holandsku a Belgii. Byla to pro mě
velmi zajímavá zkušenost a bližší poznání kultury země, kde jsem na
chvíli žila.

Michaela Tomišková
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
pobyt na Hoogeschool voor de Kunsten Utrecht
Nizozemí

Erasmus na prknech, která znamenají svet

Existencne Radikální Asociace S Myslí Univerzitního Studenta

V rámci studia na Stenden University Meppel, kde jsem byla součástí
internacionální třídy, jsem dostala možnost účastnit se unikátního
projektu. Bylo to štěstí, protože organizace je tak náročná, že se pořádá
jednou za čtyři roky. Celá PABO (Pedagogická fakulta) nacvičila muzikál,
se kterým čtrnáct dní vystupovala po Nizozemí a hrála jej pro děti i
dospělé. V hodinách vznikl scénář, orchestr, kostýmy, choreograﬁe,
původní písně i kulisy. Líbila se mi myšlenka, že se tolik mladých lidí
dokázalo seskupit a nadchnout pro jednu věc. Všímala jsem si zcela
jiných intrasociálních vztahů. Nikdo nebyl profesor a žák. Neexistovala
nadřazenost či autorita. Všichni tvořili jeden tým. Všude v zákulisí
byla cítit rodinná atmosféra, která se dostala i na jeviště. Čím více dní
se hrálo, tím více jsem začala děkovat za to, že jsem mohla prožít tak
krásnou životní zkušenost. Cítila jsem na sobě, jak mi každý den dával
něco do mého vnitřního světa.

Chcete zjistit, kdo doopravdy jste? Chcete poznat, jak se dá žít na jiných
místech naší Země? Chcete vědět, zda-li se o sebe dokážete sami postarat?
Chtěli byste něco ve svém životě změnit, zažít, naučit se, poznat?
Odjeďte na Erasmus - jako my!
Do Turecka jsme se dostali po 2,5 dnech se dvěma přestupy autobusem přes
Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko. Proč? No přeci kvůli ceně, jsme
studenti!
Koupili jsme si rychlovarnou konvici za 2,5 YTL, což je 22 Kč, byla sice celá
z umělé hmoty a vodu uvařila za rekordních 50 vteřin, ale byla naše, když
v ní začalo chrčet, koupili jsme novou. Prali jsme v ruce, měli dva kýble,
prací prášek, aviváž a mýdlo. Sušili na topení nebo na terase. Nikdy by člověk
neřekl, že košile do školy nemusí být vyžehlená. Už jste asi dlouho neměli
rozedřené ruce od drhnutí svých triček nebo ponožek, jako měli my. Vařili
jsme po celou dobu v 7 lidech na jednoplotýnkové kempinkové plynové
bombě…
A do školy? Každé ráno, když pojedete do školy, potkáte vojáky v plné polní,
jak šlapou do kopce o 1200 výškových metrů výše, aby splnili každodenní
rozcvičku. Každé ráno také projdete starověkým hradem, abyste se dostali
do města, na zastávku autobusu do školy či na nákup. Denně budete
obdivovat jeho obrovské hradby. Až dojedete po hodině do školy s místními
zemědělci a studenty, nejspíše se budete cítit jako v akváriu, protože
30 Erasmových studentů je v 60 000 očích tureckých studentů jako pár
rybiček v obřím akváriu. Každý Vás pozoruje. Chcete studovat zcela jiným
způsobem, zdokonalit se v angličtině a turečtině, poznat jinou kulturu
odrážející se v úplně všem? Přijeďte. Nejspíše také budete ležet na trávě před
univerzitou, koukat na obrovské lyžařské středisko v pozadí a diskutovat s
vyučujícím nad rozličnými, avšak vždy zajímavými věcmi. Věřte, že Vám to
dá více než několik let pouhého teoretizování za katedrou.

Radek Timoftej
Hana Karolina Kobulejová
Univerzita Hradec Králové
pobyt na Stenden University Meppel
Nizozemí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
pobyt na Süleyman Demirel University
Turecko

S Erasmem do zeme tisíce jezer

Erasmus aneb kdo nebyl, nepochopí ...

O Finsku se ze sdělovacích prostředků dozvídáme zřídkakdy. Ani
v hodinách zeměpisu na střední škole o severní Evropě jako takové příliš
mnoho neuslyšíme. Málo konﬂiktní sever je tak od zbytku Evropy izolován
nejen zeměpisně, ale i ve smyslu obecného povědomí. Do Finska se
vlastně nikomu ani moc nechce – smlouvu jsem získal prakticky proto,
že nebyla využitá k původnímu záměru. Nejednou jsem slyšel poznámky
typu: „Pane kolego, víte, že ve Finsku je jenom zima a tma? Není o co stát.
Je tam draho... a moc se tam pije!“ A proboha ta jejich řeč, které nikdo
nerozumí! Proč jsem si tento cíl vlastně vybral? Chtěl jsem poznat něco
zcela jiného, skokovou změnu, jiné lidi, jiné zvyky, jiné podnebí a životní
styl. Něco co v kontinentální Evropě nemá obdoby. Ze zemí, které toto
kritérium splňovaly, vyhrálo Finsko na plné čáře. Jednak díky dostupnosti
informací v angličtině a zajímavé nabídce pracovního projektu (záměrem
mého studia bylo sepsání diplomové práce), jednak díky ochotě ze strany
tamějšího pracoviště oddělení radiochemie na Univerzitě v Helsinkách,
kde mne uprostřed drsné zimy přijali s nevídanou vřelostí přesto, že jsem
byl úplným nováčkem v projektech, na kterých jsem participoval.
Nemalou roli sehrál i starý novinový článek napsaný mým dědečkem
před mnoha lety poté, co se vrátil z pracovního pobytu v Tampere, a když
se Finsko líbilo jemu, který procestoval téměř celý svět, bylo mi jasné,
že tato země je pro mne více než vynikající volbou.

„Je Erasmus opravdu jedna velká párty?”, ptali se mě známí.
Odpověď je: “Jak pro koho.” Jednoduše zde platí, jaký si to uděláš,
takový to máš. Absolvovala jsem několik „typical erasmus ﬂat
parties” a mohu upřímně říct, že na některé z nich opravdu nikdy
nezapomenu. Na patnáct různých jazykových podob přípitkového
„na zdraví”, na debaty, kdy si všichni bez problému rozuměli a nikdo
nijak zvlášť neřešil, že bychom snad měli mluvit všichni stejným
jazykem, na italské pohoštění, které italské studentky připravovaly
celý den, společné vaření a mnoho dalšího. Na obohacující
diskuze o Polsku, o Evropě a našich rodných zemích, ojczyznach,
homelands a Vaterlands, budu vzpomínat ještě dlouho.
Erasmus není jen stipendijní výlet za zábavou. Otevírá oči a nutí
dívat se na věci z jiných úhlů pohledu. Nastavuje zrcadlo nám
samým, nabourává mýty a ničí stereotypy. A to je moc dobře.
Nevím, nakolik je to realizovatelné, ale osobně bych byla pro to,
aby se pobyt na Erasmu stal povinný, nebo alespoň doporučený pro
všechny evropské studenty. Vyjet, poznat, najít, vědět – podle mě to
teda smysl rozhodně má!

Finsko je totiž země, na kterou jsou všechna vyprávění krátká. Dlouhé
noci, bílé zimy, deštivé jaro, dovádivé Vappu, mnoho dnů vlajky,
prosluněné léto, rybí trhy v Helsinkách, nesčetná zákoutí Suomenlinny,
romantický Åland, průmyslové Tampere, historické Turku, podmanivá
atmosféra města Kuopio, hrad v Savonlinně či stáda sobů na křižovatkách
severských silnic a racci, kteří si bez optání nabídnou z misky vašich
smažených rybiček... To vše jsou okamžiky, které se nesmazatelně vryly
do mojí paměti jako součást nejlepšího půl roku mého života, to vše a ještě
mnohem víc jsou okamžiky, které je potřeba zažít na vlastní kůži a ne si
o nich nechat jenom vyprávět.

Jakub Šimeček

Tereza Mácová

Univerzita Karlova v Praze
pobyt na Helsingin Yliopisto
Finsko

Univerzita Karlova v Praze
pobyt na Uniwersytet Jagielloński
Polsko

Erasmus - cesta do (ne)známa

Erasmus - kazdy se má bien, pláz je buena a holky bonita!

Zavřu oči, zadržím dech a skáču. Zpocenou dlaň přitisknu na okénko
letadla a nevěřím, že to opravdu dělám. Já letím a v kufru rukavice, které mi
život vyzývavě předhodil. Nevím, jestli brečet nebo se smát, a tak potichu
křičím. Přistanu na Heathrow a na tabuli odjezdů hledám nejbližší spoj
zpět do Prahy. Marně. Nemůžu se soustředit, bloudím v pestrobarevné
pavučině londýnského metra…Tak začíná i končí má vzpomínka na
studium v zahraničí, alespoň co se týče mého cestovatelského deníku.
Více vět v něm nyní, půl roku po návratu, nemohu objevit. Jeho roztrhané
a slepené stránky spojují spíše účtenky, letáky a vstupenky, než dojímavé
příběhy o posbíraných zkušenostech. Kamínek po kamínku tak začnu
skládat mozaiku vzpomínek a před očima se mi vytváří neuvěřitelný obraz.

Nikdy jsem nebyl kdovíjaký student, tak mě ani nenapadlo uvažovat
o studiu v zahraničí. Čím déle jsem se ale pohyboval na naší fakultě, stále
více mých známých, ať už více či méně studijně zdatných, se odhodlalo ke
studijnímu pobytu v rámci programu Erasmus. Všichni se vraceli s vesměs
výbornými pocity a nádhernými zážitky, což ve mně vzbuzovalo stále větší
pocit, že bych měl něco takového také zkusit.

Všechny mé smysly pracují na maximum. Vstřebávám nové zážitky,
poznatky a zkušenosti, až se bojím, že už se nikam nevejdou.
Uprostřed těchto obrazů pak stojím já. Já v jejich kontrastu. Vše je neustále
jiné, cizí, neznámé a jediné, co pak zůstává k uvěření, co je reálné, jsou mé
myšlenky. Čím více lidí mě obklopuje, čím novější zkušenosti získávám,
tím víc jsem sama. Jsem si svým nejvěrnějším společníkem i novým
přítelem, se kterým se teprve seznamuji. Dozvídám se, že raději chodím
do kina než do klubů, že mám seznamy věcí, které v životě musím udělat
a že je často dělám jen proto, abych si je z toho seznamu mohla vyškrtnout.
Překvapuje mě, že jsem Čechem více, než jsem si dříve myslela, že i přes
mé šílenství jsem introvert, jenž nerad mluví o špatných věcech. Zjišťuji,
že miluju plánování, protože se stále potřebuji na něco těšit, že mi nikdy
nic nestačí a chci stále víc, že jsem přísná na lidi a neodpouštím náladovost
a že se chci vdávat a mít byt s jukeboxem a strojem na popcorn.
Po půl roce, stovky kilometrů od domova, v cizí kultuře plné nových měst,
lidí a jejich zvyků, stojím dezorientovaná s kompasem na krku a mapuji
svou vlastní osobnost. Nechápu. Odjela jsem do světa, abych poznala
sama sebe…

Letní studium mi zabralo dost úsilí na to, abych se stihl výborně
nepřipravit… a to jak po stránce jazykové, tak praktické. Takže jsem v září
odlétal podle hesla „jak šel Honza do světa“ s archaickým slovníčkem
se zvýrazněnými hesly jako SSSR, Moskva a podobně. Dále jsem byl
výborně vybaven především pro pobyt na ostrém sluníčku, nic víc mi
nepřišlo důležité.
Univerzitní kampus byl vzdálen asi 8 km od centra Las Palmas, bylo
nám tedy doporučeno nevyužívat kapacity univerzitních kolejí a najít
si podnájem ve městě tak, abychom měli blízko na pláž a k místním
„kulturním“ akcím. Tak jsme i učinili a nastěhovali se do příjemného, plně
zařízeného 5+1 spolu se dvěma Italkami. Hned první týden narážím na
výbornou nabídku ke koupi surfu za lidovou cenu (lidová = kontokorent
to ještě snese), takže jsem nadšený a nemůžu se nabažit neustálých
výskoků a pádů na místní do černa zbarvené surfové pláži La Cicer. Zdá se,
že univerzita o nás dobře pečuje i po skončení welcome weeku – pravidelně
nám emailem přichází pozvánky na Erasmus party po celém městě, vždy
když se někam vydáme, tak potkáváme spousty souputníků oblečených
do jak jinak než modrých Erasmus triček. Každý se má bien, pláž je buena,
holky bonita! Úsměvy na tvářích odráží teplé slunce a všeobecnou pohodu.
Vybrali jsme si zajímavé předměty, navíc se nám je podařilo vměstnat
do třech dní – chodit do školy od pondělí do středy, na to se lehce zvyká.
V žádném předmětu nejsme jediní Erasmáci, takže není problém s tím,
že nerozumíme všemu, co se nám učitelé snaží říct – vždycky se najde
nějaký společný překlad, který se angličtinou rozšíří mezi nás, mladé
mimošpanělské Evropany…

Jan Marcaník
Zuzana Dvořáková
Univerzita Karlova v Praze
pobyt na Middlesex University London
Velká Británie

Univerzita Palackého v Olomouci
pobyt na Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
Španělsko

Erasmus komunikuje s jinymi kulturami
Je přinejmenším s podivem, že se město, jež sami Turci zahrnují do
oblasti Kurdistánu, dostalo do výběru evropského programu Erasmus.
Tím ovšem nechci naznačit, že by to bylo špatně – ba právě naopak!
I když má tato oblast, a v tom mi jistě dají její znalci za pravdu, s Evropou
pramálo společného, snad by mělo být úlohou podobných programů právě
pochopení a komunikace s jinými kulturami…
… denní rytmus udává zpěv muezzinů z četných mešit. Ženy provádějí
své modlitby a muži se se svým laxnějším přístupem raději scházejí v čistě
pánských kavárnách. Život běží daleko pomaleji. V každém krámku i na
ulici vám naprosto neznámý člověk nabízí čaj, aby si s vámi popovídal.
Kurdové prodávají rozličné ovoce ze svých pouličních vozíků…
Pro cizince není lehké přijet do této země. Setkala jsem se se spoustou
lidí, kteří nikdy dříve cizince neviděli. Anglicky se nedá domluvit téměř
nikde a často na sebe člověk cizím jazykem upozorňuje, což nezřídka
způsobí přehnaný zájem ze strany místních obyvatel. Protože studenti
Erasmu se do těchto končin pochopitelně nehrnou (byli celkem tři na celé
univerzitě), musí člověk zapadnout do turecké kultury. Za celou dobu svého
pobytu jsem v Erzurumu nemluvila s jediným Evropanem.
Přesto ale, pokud člověk překoná své evropské předsudky, otevřenost
a přátelskost Turků rozbíjí kulturní i jazykové bariéry. Měla jsem možnost
strávit dva dny v rodině, kde nikdo nemluvil žádným cizím jazykem, jen
turecky. Překvapivě jsme spolu dokázali mluvit a prožili jsme krásný víkend
v Istanbulu. Hned na začátku pobytu mi jeden kamarád řekl: „Když budeš
mít nějaký problém, zazvoň u cizího bytu a oni se o tebe postarají. To je
povinnost Turka.“

Erasmus: muzu - zvládnu - jde to!
Není důvod chodit dlouho kolem horké kaše, a tak na rovinu řeknu,
že já si krom všech ostatních věcí nejvíc cením poznatku, že „MŮŽU“,
že „ZVLÁDNU“, že „TO JDE“. Ano, Erasmus mě naučil věřit, že když chci,
tak se vypořádám se vším, co si na mě osud vymyslí. Ať mě teď někdo
požádá o cestu do Vietnamu, ať po mě chce, abych se stal americkým
prezidentem nebo třeba vyjednal mír na Blízkém východě... Klidně!
Od doby, co jsem se vrátil z Erasmu, vím, že nic není nemožné a že
člověk je neskutečně silná bytost. Nemusím se už bát toho, co přijde,
protože vím, že se nevzdám a budu schopný odolávat nástrahám života,
ať už budou jakékoliv.
A právě toto zjištění pro mě znamená nejvíc, protože pouhé „studium na
zahraniční škole“, „poznaná samostatnost“ nebo „vysvědčení o úspěšném
absolvování předmětů“ se tomu nemůže rovnat. Abych si to ale skutečně
uvědomil, na to jsem potřeboval oněch pět měsíců. Pět měsíců, které
utekly jak voda a během kterých jsem mateřštinu vyměnil za angličtinu
a všudypřítomnou litevštinu…

Toto je pravým cílem výměnných studentských programů: nejen se
vzdělávat, ale hlavně poznávat jiné kultury a překonávat bariéry, které
se nám v dnešním světě kupí před očima. Je třeba snažit se pochopit, než
někoho nebo něco zavrhneme. Město Erzurum k tomu skýtá opravdu
dobrou příležitost.

Lucie Přikrylová

Jan Pillár

Univerzita Palackého v Olomouci
pobyt na Ataturk universitesi Erzurum
Turecko

Univerzita Pardubice
pobyt na Šiauliu Universitetas
Litva

Erasmus... neváhejte, nelenoste, je to zivotní prílezitost!
Výjezd do zahraničí jsem začal plánovat rok před jeho vlastním
uskutečněním, jelikož bylo zapotřebí zvolit školu, kam podat přihlášku.
Moji pozornost přitáhla Uppsala, městečko přibližně 70 km severně od
švédského hlavního města Stockholmu. Uppsala se pyšnila označením
věhlasného studentského města s univerzitou dlouholeté tradice a vysoké
prestiže a obklopeného nádhernou přírodou… Uppsala, již protíná v půli
říčka Fyris, je naprosto kouzelné město!
Tím, že se ve městě nachází mnoho studentů - 40 000 z 180 000 všech
obyvatel, je atmosféra taková uvolněnější. Všichni jsou velmi přátelští
a oproti ostatním oblastem Švédska i otevřenější. Mezi oblíbené činnosti
(nejen studentů) patří ve volném čase fika. Do češtiny je to možno přeložit
jako „posezení u kávy a zákusku“. A káva se pije pořád a všude. Podává
se v americkém stylu – koupíte si hrneček nebo kelímek a z připravené
konvice si sami nabídnete překapávané kávy, přičemž platí možnost
libovolného dolévání (på fyll). Kavárnu je možno nalézt na každém rohu
a mezi nejproslulejší patří Café Linné pojmenovaná po světoznámém
botanikovi.

… velké změny je možno se dočkat na jaře. Jakmile „vysvitne slunko“
a je jen trochu přívětivá teplota vzduchu (kolem 10 °C), Uppsala ožívá.
Davy (především) studentů se vydávají do přírody a na nábřeží k řece.
Na Flogstě pak probíhají různé gril-party přímo na střechách kolejí, kam
je volný přístup, nebo prostě jen na trávníku před kolejemi a v okolí.
Švédi příchod jara slaví poslední den v dubnu na tzv. Valborg. Studenti
v Uppsale obsadí všechny parky ve městě, roztáhnou deky na zemi
a užívají volného dne (univerzita tento den dokonce nevyučuje).
Nepopiratelným kladem programu ERASMUS je bezpochyby cestování!
A Švédsko a především jeho příroda bylo z cestovatelského pohledu
zážitek nejsilnější. V zimě jsme ve skupinkách s ostatními zahraničními
studenty zaletěli do Laponska - zajezdili si na sněžných skútrech
a obdivovali krásy severu. Jednu noc se naší skupince pak poštěstilo
a jako jedni z mála jsme spatřili polární záři!
Výjezd do zahraničí v rámci programu ERASMUS je nezapomenutelným
zážitkem! Nejen, že má student možnost poznat nové prostředí, ale také
si najde mnoho nových přátel, které může navštěvovat i v budoucnu.
Během studií jsem se dostal do mnoha situací, na které dlouho člověk
s úsměvem vzpomíná. Za skvělý nápad považuji psaní vlastního alespoň
stručného blogu o tom, co člověk v průběhu pobytu zažívá. Je tak možné
se rozvzpomenout na různé okamžiky. I já jsem si jeden svůj krátký vedl
a je samozřejmě na http://hamry.com/index.php?clanek=svedsko volně
přístupný.
Sečteno a podtrženo, jestli se ještě rozhodujete, zda jet či nejet, tak
neváhejte, nelenošte a podejte si přihlášku, je to životní příležitost!

Daniel Mimra
Vysoká škola ekonomická v Praze
pobyt na Uppsala Universitet
Švédsko

Erasmus - ucení se tomu, jak se zije zivot nekde jinde ...

Ahoj kamarádi!

Studijní pobyt v rámci programu EU Erasmus byl pro mě jedním z důvodů
samotného studia na vysoké škole. V pátém ročníků studia se mi povedlo
projít sítem výběrových řízení a zařadit se mezi tři stovky studentů
Vysoké školy ekonomické (VŠE), kteří ročně dostanou možnost vyzkoušet
si studium na jedné z partnerských univerzit. Za cílovou stanici jsem
zvolila řecké Athény, které se na pět měsíců staly mým novým domovem
a Athens University of Economics and Business byla dočasně mou almou
mater. Od začátku jsem věděla, že chci svůj čas maximálně zúročit, proto
jsem se zapojila do příprav českého předsednictví v Radě EU a svůj blog
a univerzitní noviny jsem zásobovala novinkami z antických Athén.

Pomalu se blíží den, kdy mě hodláte poctít svou návštěvou, proto bych Vám
rád přiblížil, jak to tu vlastně vypadá, co můžete očekávat a na co se těšit.

Musím se přiznat, že se mi nelíbí pověst programu Erasmus, která se mezi
studenty šíří. Často jsem slýchala a stále slýchám, že jde o promarněný
čas, protože energie se během tohoto půlroku věnuje jiným aktivitám, než
je samotné studium. Já jsem tak trochu chtěla nejen sobě, ale i ostatním
dokázat, že Erasmus vždycky je a vždycky bude o tom, co si z něj každý
z účastníků udělá. Stejně jako při studiu doma lze studovat, pracovat,
cestovat, učit se nový jazyk a plnými doušky si užívat každodenního
se učení o tom, jak se žije život někde jinde.

Bydlím v městečku Louvain-la-Neuve, které se nachází zhruba 30 km
jihovýchodně od Bruselu. Celé město je tak trochu speciﬁcké – bylo založeno
před pouhými 40 lety a to jako sídlo valonské frakce Université catholique
de Louvain. Celé město je velmi malinké, z jednoho konce na druhý se dá
dojít za nějakých deset, patnáct minut, žije zde něco přes 30 tisíc obyvatel,
polovinu z toho ale tvoří pouze belgičtí studenti, kteří jezdí na víkendy
domů. Proto je zde nevídaný rozpor mezi tím, jak vypadá město v týdnu
a o víkendech. Zatímco ve všedních dnech je v ulicích značně živo a až do
ranních hodin tu všichni dělají rámus, o víkendech to tu vypadá jako město
duchů, nikde nikdo. Dlužno ale říci, že po rušném týdnu to není zase tak
nevídaná změna. Je dobře, že tu nebudete jen na víkend, ale že zažijete obě
tyto podoby Louvain-la-Neuve.
Vzhledem k tomu, že tu je o víkendu mrtvo, navrhl bych trochu to tu
procestovat, můžeme se podívat, kamkoli budete chtít… Já bych třeba
navštívil Antverpy, Brusel a Bruggy, ale záleží opravdu jen na Vás.
V neposlední řadě se tu můžete těšit na několik výjimečných gurmánských
zážitků, z nichž nemůžu nezmínit následující:
1) Místní pivo – mnoho druhů, velmi silné, velmi zvláštní a velmi dobré!
2) Gauffres de Liège – vaﬂe – horké, křupavé, sladké, no lahoda!
3) Hranolky – místní živnostník Jean Loup je držitelem ocenění výrobce
nejlepších hranolek v celé Belgii. Představte si, že má nedaleko od Louvainla-Neuve svoji vlastní farmu, na které pěstuje odrůdu brambor pro výrobu
tohoto zlatého křupavého pokladu. A že ten výsledek opravdu stojí za to!
No jednodušší prostě bude, když přijedete a všechno to tu se mnou zažijete
a vyzkoušíte sami… Už se na Vás moc těším!
Tak zatím,
Tomáš

Tereza Čápková

Tomáš Bauer

Vysoká škola ekonomická v Praze
pobyt na Athens University
of Economics and Business
Řecko

Vysoká škola ekonomická v Praze
pobyt na Université catholique
de Louvain
Belgie
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