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Během studia jsem měla vždy nutkání vyrazit na studijní pobyt. Bohužel jsem měla spoustu let pocit, že neumím tak
dobře anglicky, abych zvládla zkoušky a pobyt úspěšně dokončila. Během letního semestru 2019 jsem konečně
sebrala odvahu a vyrazila na svůj první měsíc studenta v zahraničí, a to do Štýrského Hradce s programem CEEPUS.
Svého rozhodnutí jednoznačně nelituji. Měsíční pobyt byl pro mě vydařeným startem mého cestovatelského roku
zaměřeného na podobné programy.
Jako snad v případě každého zahraničního výjezdu byla nejnepříjemnější částí příprava na odjezd a papírování.
Zpětně ale hodnotím tuto zkušenost s administrací v poměru s ostatními programy jako tu nejméně náročnou.
Administrativní proces na místě příjezdu byl sice časově náročnější, ale za mě velmi dobře propracovaný a podrobný.
Velmi jsem v tomto ohledu ocenila přístup velmi milé poradkyně Rakouské agentury pro mezinárodní mobilitu
(OeAD), která je určitě poradkyní na svém místě.
Tato agentura také zajišťuje vybrané ubytování ve studentském penzionu nedaleko od centra i univerzitního areálu.
V mém případě byla ale ubytovna plná, a tak mi nezbývalo nic jiného než si zajistit ubytování v soukromí. Překvapilo
mě, že stejně jako u nás v Olomouci je nabídka velmi pestrá a domluva jednoduchá, z ubytování pod mostem tedy
nikdo mít strach určitě nemusí 😊. V krásném sdíleném bytě v centru města jsem také poznala jedny z nejvíce fajn
spolubydlících, které jsem kdy měla. Někteří byli také ze zahraničí a hned mě mezi sebe přijali. Svůj měsíc v Grazu
jsem si užila hlavně díky nim.
I když je Graz druhé největší město Rakouska a zároveň hlavní město Štýrska, působilo na mě stejně malebným
dojmem jako Olomouc. Město bylo plné studentů v ulicích a parcích a celkově v Grazu vládne velmi pohodová
a přátelská atmosféra. Dalším benefitem města je blízkost Alp, se kterými souvisí možnost výletů za pěknými výhledy.
Doporučuju také v rámci sportu místní zrekonstruovaný plavecký stadion!! Krásné prostředí, dlouhé dráhy, a hlavně
studentské vstupné na den skoro zadarmo.
Co se týče univerzity, i na této půdě byli všichni vyučující a garanti velmi ochotní a přívětiví. Během měsíce jsem stihla
navštívit některé semináře a podívat se, jak se různé předměty mohou vyučovat i jinak. Pro mě, jako pro budoucího
učitele byla tato zkušenost velmi cenná.

Pokud máte tak jako já strach vyjet sami na delší čas do zahraničí, doporučuju právě tento program, který byl skvělým
startem. Dnes si myslím, že není třeba ničeho se obávat a prostě vyjet. Je to jedinečná šance vyzkoušet si život v jiné
zemi, blíže poznat její kulturu, potkat nové lidi a zdokonalit se v cizím jazyce.

