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Po mém startu s CEEPUSEM v dubnu 2019, téměř půlroce v USA na Work and travel přišel před státnicemi na řadu i
ERASMUS ve vysněném Slovinsku. Psal se únor 2020 a já se po maličko složitější administrativě oproti CEEPUSU
chystala na letní semestr v Lublani. Bohužel jsem, tak jako všichni ostatní nevěděla, že ze semestru zbude nakonec
pouhý měsíc. I tak jsem si ale pobyt velmi užila.
Tak jako v Grazu, i v Lublani byla Univerzita (a město celkově) byla univerzita velmi dobře připravena na zahraniční
studenty. Ne nadarmo se městu přezdívá „Město Erasmáků“. Byla jsem zpočátku zklamaná z nedostatku předmětů
vyučovaných v angličtině, ale vše vyřešil individuální studijní plán. Všechny potřebné zkoušky jsme tak mohli, v mém
případě už z Česka, vykonat v angličtině bez znalosti slovinštiny.
I v Lublani jsem, tak jako v Grazu, musela pro naplněnou kapacitu kolejí hledat soukromé ubytování. K mému
překvapení jsem se ale díky hledání bytu seznámila se spoustou lidí z UPOL a jiných českých univerzit, kteří na
ERASMUS pod jinými katedrami vyjeli také. V Lublani jsme se tedy všichni společně cítili jako v trochu exotičtější
Olomouci. Z počátku jsem sice byla z tolika českých a slovenských studentů zaskočená, bála jsem se, že si svoji
angličtinu tímto nezlepším, po pár dnech jsme ale do naší party přibrali i spoustu studentů z jiných zemí a angličtinu
nakonec potrénovali.
Tím, že jsem na katedře měla individuálnější plán oproti ostatním, měla jsem dostatek času na cestování a psaní
bakalářské práce, kterou jsem měla měsíc po návratu odevzdat. Díky kontaktu s ostatními studenty a místními lidmi
se mi i zlepšili komunikační jazykové dovednosti. Celkově je Slovinsko, a hlavně Lublaň jedna z destinací, kam se budu
ráda opakovaně vracet. Po měsíci pobytu, kdy u nás začaly být známy první případy nemocných, jsem neplánovaně
odjela na víkend zpět do Česka. Téměř ihned po mém příjezdu byly na pár měsíců uzavřeny hranice a já jsem se tudíž
do Lublaně už nevrátila. Ostatní studenti většinou opustili zemi týden po mně. Semestr jsem tedy dokončila online z
domu a musím říct, že všichni učitelé měli pro tuto skutečnost velké pochopení. Z vysněného Erasmu mi tedy zbyl
pouze jeden měsíc, který jsem si ale i tak velmi užila a celého ERASMU i přes náročnost zkouškového vůbec nelituji.

