Jedna z lepszych decyzji w życiu ...
Studia na Uniwersytecie Karola - Praga (Czechy)
(semestr zimowy 2016/2017)
Na studiach magisterskich zdecydowałam się skorzystać z oferty programu Erasmus+. Jako
kierunek obrałam Czechy, a dokładniej Pragę. Wybór w moim przypadku był dosyć łatwy,
ponieważ w wolnym czasie podróżuję i spośród listy wymienionych krajów nie zwiedziłam
tylko tego miejsca. Kolejnym argumentem były koszty finansowe. Czechy to sąsiadujące państwo i bardzo łatwo można tam dojechać i to za małe pieniądze. Dostępne są loty, przewozy
kolejowe czy autobusowe (maksymalna cena za przejazd w jedna stronę z Gdańska do Pragi
wynosi 100 zł i przejazd trwa 13h). Zdecydowanie ułatwia to przeprowadzkę, szczególnie kiedy jedzie się z pupilem, tak jak było to w moim przypadku.

Widok na Pragę z punktu widokowego w parku Letna

Studia realizowałam na Uniwersytecie Karola. Odniosłam z nich bardzo miłe wrażenia, zarówno w związku z prowadzącymi jak i programem kształcenia. Przedmioty dopasowałam
odpowiednio do tych, które realizowane były na naszym wydziale. Dwa przedmioty były prowadzone w języku czeskim, pozostałe w angielskim. Natomiast wszystkie zaliczenia odbyły
się w języku angielskim. Nie powiedziałabym, że studenci z Erasmusa są traktowani jakkolwiek ulgowo. Owszem, niektóre przedmioty były mniej wymagające a inne bardziej, jednakże
trzeba było w sesji sporo czasu poświecić na naukę. Wydziały znajdują się w różnych dzielnicach miasta, więc moim zdaniem nie warto się tym sugerować przy wyborze mieszkania.
W ofercie uczelni można było skorzystać z dodatkowych zajęć, tj. zajęcia sportowe, wieczory
filmowe, spotkania naukowe itd. Organizowane były również wycieczki fakultatywne, a dla
zaangażowanych studentów działalność w programie Erasmus+. Za niewielką dopłatą wzięłam udział w kursie języka czeskiego.

Widok wieczorową porą na Most Karola w Pradze

Przechodząc do kwestii zakwaterowania, uczelnia oferowała wynajęcie miejsca w akademiku
drugą opcją było szukanie pokoju na własną rękę. W Pradze mieszka bardzo dużo obcokrajowców, którzy zawyżają ceny mieszkań – niestety, trzeba się z tym liczyć. Nie ukrywam, że
bardzo ciężko jest znaleźć pokój w dobrej cenie. Zdecydowanie więcej jest osób szukających
niż mieszkań do wynajęcia. W dużej mierze cena zależna jest od lokalizacji mieszkania. Najlepszą opcją jest wynajęcie hostelu bądź zatrzymanie się u znajomych i szukanie na miejscu.
Odradzam wynajmowanie pokoju online, ponieważ wiąże się to z ryzykiem oszustwa. Praga
jest bardzo dobrze skomunikowana, z dojazdami nie ma najmniejszego problemu. Ja kupiłam
bilet na 5 miesięcy na wszystkie możliwe środki komunikacji i zapłaciłam o połowę mniej niż
w Trójmieście.

Popijąc czeskie piwo Kozel w typowej gospodzie na starym mieście w Pradze (fot. Judyta Gładysz)

W kwestii samego miasta, Praga skradła moje serce. Niesamowicie malownicze miasto z wieloma punktami widokowymi. Nienaruszona architektura oraz ciekawa kultura. Nie sposób się
tam nudzić. Jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto zajrzeć do czeskiej gospody i spróbować typowo czeskiej kuchni i piwa. Koszty życia codziennego są porównywalne do
życia w Polsce, taniej wychodzi natomiast życie towarzyskie.
Podsumowując, wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ był jedną z lepszych decyzji
w moim życiu. Przede wszystkim miałam możliwość studiowania w innym kraju oraz zdobycia wspaniałych przyjaciół. Bardzo chętnie będę tam wracać i pozostaje jedynie żal, że ta
przygoda trwała tak krótko. Każdemu serdecznie polecam wzięcie udziału w programie.
Niezapomniane przygody i wrażenia gwarantowane!
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