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Jako jeden z prvních studentů oboru Regionální geografie jsem objevil v roce 2015 skvělou nabídku 

zahraniční mobility, CEEPUS.  

Oproti klasickému Erasmu je tento program podstatně volnější. Jediné úřední formality spočívají v 

zaregistrování na oficiální webové stránce CEEPUS, vyplnění základních údajů a sepsání motivačního dopisu 

(přesněji řečeno jen pár vět, proč se student rozhodl studovat na konkrétní zahraniční škole a stručný popis 

plánovaných studijních aktivit, např. psaní diplomky, spolupráce s odborníky na projektu, doplnění rešerše v 

tamějších knihovnách, aj.). Poté se už jen pošle elektronická žádost o schválení mobility příslušnému 

koordinátorovi. Značnou výhodou CEEPUSU je možnost určení délky zahraničního pobytu, od jednoho měsíce 

do půl roku, a také proplacení obou cest ze strany vysílající školy. Nevýhodou je výrazně užší nabídka cílových 

zemí. CEEPUS se týká pouze univerzit v rámci střední, jihovýchodní a východní Evropy. 

Poprvé jsem vyjel na jeden měsíc v říjnu 2015. Byla to má vůbec první zkušenost se zahraniční mobilitou. 

Cílem mého pobytu bylo pátrání po relevantních zdrojích v polštině k mé bakalářské práci na téma Prostorová 

distribuce kulturně-historických předpokladů cestovního ruchu v Malopolském vojvodství. Koordinátorka v 

Krakově, Katarzyna Rotter, velmi ochotná, sympatická paní, mi předem zarezervovala místo na koleji 

Bydgoska, přibližně 2 km západně od centra a asi 10 km od Fakulty geografie a geologie. Byl jsem ubytován v 

poměrně útulném pokoji s vlastní koupelnou, jen kuchyňka byla na chodbě, s jedním polským spolubydlícím. 

Hned druhý den po příjezdu jsem zašel za koordinátorkou a ta mi dala šek na měsíční stipendium 900 PLN, v 

přepočtu asi 5 500 Kč. Měsíční nájem kolejí stál 375 PLN, takže mi zbylo ještě dost peněz na stravu a další 

aktivity. Od té doby bylo mou hlavní náplní poznávání Krakova; cestování po Malopolském vojvodství, a tím i 

vytváření fotodokumentace k mé bakalářce. Dále také konzultace s doktorem Robertem Faracikiem, 

odborníkem na cestovní ruch; studium literatury po knihovnách a v neposlední řadě i občasná návštěva 

přednášek na katedře geografie, jak pro zahraniční studenty v angličtině, tak hlavně nejzajímavějších 

přednášek na všemožná témata (např. geografie lázeňství) v polštině pro domácí studenty. Na konci pobytu 

bylo mou jedinou povinností sepsat krátkou zprávu o mém pobytu (přibližně jedna A4) pro koordinátorku, 

vyplnit údaje na stránce CEEPUS a můj pobyt byl tak úspěšně zakončen. 
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