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Na rozdíl od řady spolužáků nepatřím k těm, kdo měli už od začátku svého studia jasno, že chtějí za každou
cenu vyjet na studijní pobyt do zahraničí. Vždy jsem měl tuto variantu na paměti a svým způsobem mě lákala,
ale motivace zkrátka nebyla tak silná, aby překonala pohodlnost, příjemnou jistotu známého prostředí a
nechuť bojovat se spoustou byrokratického papírování. Nakonec mě až v posledním ročníku zlákala možnost
vyjet na srbskou univerzitu v Novém Sadu.
Srbsko v sobě kombinuje výhody relativní geografické, jazykové i kulturní blízkosti, zároveň má ale pro
středoevropana zvyklého na Schengenský prostor a „unifikovaný“ životní styl EU nádech jisté exotiky. Navíc je
to ideální výchozí bod k procestování také okolních zemí. K zemím Balkánu se pojí řada předsudků často
spojených s jižanskou horkokrevností a permanentně napjatou politickou situací, život zahraničních studentů
to ale reálně příliš neovlivňuje. Zvlášť v poklidném Novém Sadu, který se nachází na severu země v autonomní
provincii Vojvodina a historicky ležel na jižní hranici habsburské monarchie. Lidé jsou většinou příjemní a
přátelští, k čemuž přispívá i poměrně děravá komunikační bariéra: Srbové jsou nad očekávání dobře vybaveni
angličtinou a to včetně střední generace (pokud mohu soudit, situace je možná i mírně lepší než v ČR) a
podobnost slovanských jazyků umožňuje základní komunikaci i s těmi ostatními. Čechy tu mají rádi, přiznání
k této národnosti dokáže z vlastní zkušenosti otevřít hraniční přechod i láhev rakije... :-) Pokud si je člověk jistý
v angličtině a ještě se třeba před odjezdem naučí číst srbskou abecedu cyrilici (ruštináře potěší, že je velmi
podobná azbuce), neměly by nastat vážnější problémy. Zájemci mohou svou vybavenost postupně zlepšovat
na kurzech srbštiny, které pro zahraniční studenty zdarma pořádá zdejší filozofická fakulta.
Pokud jde o náklady na život v Srbsku, při zachování podobného životního stylu vyjde určitě levněji než v ČR.
Rozumné ubytování je možné sehnat za cenu 100-150 EUR, pokud člověku nevadí sdílet byt/pokoj s dalšími
lidmi. Studentské koleje v univerzitním kampusu jsou určené výhradně pro domácí studenty, je proto potřeba
hledat ubytování v soukromí. Dobrou zkušenost mám s ubytováním přes online platformu Airbnb, to
umožňuje mít bydlení zajištěné ještě před příjezdem. Řada Erasmáků si ale dopředu zařídí jen pár nocí na
hostelu a dlouhodobé ubytování si vyřeší až na místě po příjezdu. Jídlo je v průměru cca o 20 % levnější.
Lokální produkty vyjdou opravdu levně, naopak na české úrovni nebo i mírně dražší mohou být dovozové
potraviny. V restauracích se mimo centra velkých měst vejde hlavní jídlo do stokoruny a standardem jsou
opravdu velké porce. Někdy je v ceně i příloha (nezmíněná v jídelním lístku), je vhodné se na to zeptat obsluhy,

než si objednáte ještě něco navíc... Pro našince může být naopak překvapivá cena piva, které se servíruje
spíše lahvové a cenově vyjde klidně i na dvojnásobek ceny obvyklé v ČR.
Univerzita v Novém Sadu je oproti olomoucké o něco menší, počet studentů je v jednotkách tisíc. Erasmus
studentů sem nejezdí tolik jako do tradičních destinací a jsou vítáni opravdu srdečně jako hosté. Není
problém se s vyučujícími na všem individuálně domluvit, stejně jako v ČR se ale člověk od člověka může stát,
že někdo zapomene splnit, co slíbil nebo není k zastižení. Doporučuji nenechávat podstatné záležitosti na
poslední chvíli. Velmi důležité je dostát všem administrativním povinnostem vyplývajícím z výjezdu mimo EU
a Schengen. Cizinci mají např. povinnost registrovat se na úřadě do 24 hodin po příjezdu, a pokud pobyt
přesáhne 90 dnů, včas si vyřídit vízum. Přestože např. příjezdové registrace se běžně odbývají se zpožděním
(nebo vůbec) a nikdo to moc neřeší, nemusí se vyplatit tyto povinnosti podceňovat.
Studium v zahraničí rozhodně doporučuji každému, je to vynikající možnost získat nenahraditelné zkušenosti,
procestovat dosud neznámá místa, rozšířit své jazykové i oborové znalosti a v neposlední řadě poznat lépe
nejen další lidi, ale také sám sebe.

