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V zimním semestru 2018 jsem byl na Erasmu na Jagelonské Univerzitě v Krakově. Katedra geografie má
novou velmi pěkně vybavenou budovu, která je však velmi vzdálená od kolejí, na kterých jsem byl ubytovaný.
Takto vzdálená je však většina studentských kolejí UJ.
Pokoj na Piastu byl situovaný v buňkovém systému, podobně jako na Generálkách, či Fišerkách. V buňce byly
dva pokoje po dvou lidech a jeden společný balkón. Pokoje byly velmi malé, nedoporučuji si brát hodně věcí,
nebude je kam dát. Lednice také není součástí pokoje.
Krakov je krásné město, ve kterém je mnoho muzeí a dalších míst vhodných pro trávení volného času.
Výhodou také je, že většina muzeí má určený den v týdnu, ve kterém je pro studenty zadarmo. Většinu muzeí
tak můžete obejít zcela zdarma.
Na fakultě geografie byl velký výběr předmětů, některé z nich byly i podobné předmětům vyučovaných na
katedře geografie na UP, takže nebyl žádný problém s uznáváním předmětů. V rámci výběru předmětů byl
k dispozici například možnost pracovat na vlastním výzkumném projektu, kde jste vedeni vedoucím podobně
jako při psaní kvalifikační práce. Tento předmět byl ohodnocen 12 kredity a posloužil jako dobrá příprava na
psaní BP. Doporučuji také zapsání předmětu geografie letecké dopravy. Tento předmět naše fakulta na UP
nenabízí, ale je velmi zajímavý. Byla také nabídka kurzů z polštiny, které jsem však neabsolvoval, tyto kurzy
byly placené a nebyly za ně kredity.
Koleje byly od školy vzdálené asi 10 km, což znamená 23 minut při cestě autem v ideálním provozu, 45 minut
autobusem a tramvají. Cesta MHD se však ideálnímu času nepřiblížila téměř nikdy, samostatné pruhy pro
autobusy nejsou všude a tam kde chybí, docházelo velmi často ke zpožděním. Někdy tak cesta do školy
trvala i 90 minut.
Bylo také možno navštívit velké množství aktivit pořádaných ESN.
Veškeré dokumenty, které je potřeba jakkoliv potvrdit ze strany UJ, nebo jakékoliv dotazy, na které potřebujete
znát odpověď je potřeba psát s velkým předstihem. Komunikace s UJ je časově náročná.
V neposlední řadě je potřeba dodat, že cesta z Olomouce do Krakova je velmi pohodlná. Stačí nastoupit na
vlak projíždějící Olomoucí a za pár hodin vystoupit v Krakově.

