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Existují dva typy zahraniční mobility CEEPUS. První je založen na vzájemných dohodách kateder napříč
univerzitami ve vybraných zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. Využívá se nejčastěji, zejména
kvůli jednodušší administrativě a relativně snadnějšímu získání stipendia. Druhý typ, nazývaný také
Freemover, spočívá v osobním výběru studenta hostitelské katedry, bez ohledu na aktuální zapojení jeho
domácí katedry do sítě partnerských institucí. Postup ke schválení mobility je komplikovanější, protože
student musí sám kontaktovat koordinátora hostitelské katedry a získat navíc dvě doporučení od svých
vyučujících na domácí katedře. Hlavními důvody proč student volí druhý typ mobility CEEPUS, Freemover,
jsou jednak prakticky neomezený výběr hostitelské katedry daného oboru ze všech zapojených zemí, a pak
také jako druhá šance po neúspěchu o stipendium v rámci prvního typu.
Po vícero pozitivních zkušenostech s prvním typem programu CEEPUS jsem plánoval vyrazit na stáž
tentokrát do maďarské Pécsi, na tři měsíce, od poloviny září do poloviny prosince roku 2018. Bohužel, má
přihláška byla zamítnuta z důvodu nadměrného počtu měsíců, na které nemělo Maďarsko dostatečné
finance. Proto jsem se rozhodl podat přihlášku znovu, tentokrát pouze na dva měsíce a přes typ Freemover.
Po dlouhém čekání na schválení, více jak měsíc peripetií, byla má stáž (stipendium) konečně schválena(o).
Pro představu, výše měsíčního stipendia činila 100 000 forintů, tedy asi 7 950 Kč.
V rámci dohodnutého ubytování jsem získal místo ve dvoulůžkovém pokoji na koleji Szántó v západní části
města Pécs. Měsíční nájem vycházel 40 000 forintů (3 180 Kč). Pokoj i koleje byly velmi čisté, udržované.
Každé dva týdny přicházel do pokoje dokonce celý tým uklízeček, aby co nejrychleji umyly podlahu a vyměnily
povlečení. Na druhou stranu, zásadní problém představovala možnost praní. Pro celou budovu byly
k dispozici jen dvě pračky, bez sušičky a to ještě velmi často nebyly obě vůbec v provozu. Proto jedinou
záchranou bylo docházet do prádelny v centru města, kde ovšem jedno praní i s vysušením vyšlo v přepočtu
na 300 Kč.
Samotná univerzita a studium v Pécsi se příliš neliší od standardů naší univerzity v Olomouci. Samozřejmě
největší problém pro většinu studentů představuje maďarština, bez alespoň jejichž základů se student
prakticky neobejde. Univerzita sice nabízí řadu kurzů i v angličtině, nicméně znalost angličtiny u studentů i
učitelů je ve srovnání s Olomoucí výrazně menší. Ostatně, tyto omezenější projevy angličtiny se projevují
nejen ve škole, ale i v celém městě a především v městské hromadné dopravě. MHD se skládá pouze
z autobusových linek, přičemž ceny za přepravu se pohybují přibližně okolo dvojnásobku vůči Olomouci.

Jak doprava, tak i stravování je překvapivě dražší než v Česku, přestože kupní síla maďarské ekonomiky
nedosahuje té české. Nejlevnější možností obědů a večeří jsou jídelny v centru města, případně v nákupních
střediscích na okraji města. Naopak nejdražší variantu představují mensy, jídelny a bary okolo hlavních fakult.
Obecně je možné řict, že studentský život vyjde v Pécsi o něco málo dráž než v Olomouci, v kontrastu
s kvalitou služeb, které jsou v Pécsi výrazně horší než v Olomouci.
Největší problém pro mě osobně bylo složité papírování a kontakty s úředníky, kteří, až na výjimky, jsou často
nerudní, nechápaví a hlavně zásadně nekompetentní. Pokud bych měl naopak vyzdvihnout světlé stránky, tak
bezesporu Pécs je krásné historické město s řadou jedinečných zákoutí, různorodými čtvrtěmi a zajímavým
přírodním okolím v podobě hustě zalesněného pohoří Mécsek. Navíc celé město město je velmi poklidné,
bezpečné a člověk pomalu přivyká i tak exotickému jazyku, jakým je maďarština.
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