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Juhů katedra mě vybrala a co teď?
Od p. Žlutířové obdržíte mail, kde vám přepošle info, které jí poslali Švédi a ze kterého
se dozvíte, jaké kroky učinit. Vesměs vás odkážou na své stránky http://www.du.se/, kde
najdete přesný návod, jak postupovat http://www.du.se/en/Education/How-to-apply/TheApplication-Process-2/Information-for-Exchange-students/.
Škola
Dalarna University (Dalarna je název kraje a škola se nachází ve dvou městech: Falun
a Borlänge). Svoje předměty si vybíráte na http://www.du.se/en/Education/ a u každého je
uvedeno, ve kterém městě se to učí a v jakých týdnech. → Jiný systém: Švédi si nehrají na
učení např. 9 předmětů v průběhu celého semestru, ale předmět (course) je buď 100% a tedy
jeho výuka trvá 1 měsíc nebo je 50% a trvá 2 měsíce (procenta znamenají časovou náročnost
předmětu). Ve Švédsku se do školy moc nechodí, preferují samostudium, tedy jdete týdně na
přednášku a seminář a hodně práce musíte udělat sami (nebo ve skupinách) doma – požadují,
abyste do školy chodili připraveni (načtená zadaná literatura, splnění úkolů) na přednášky
i semináře. Moje zkušenost: byl zadán úkol na seminář, který den předem odevzdáváte (něco
jako moodle) a ten na semináři prezentujete, ale na semináři byli tři lidi a trval hodinu =
aktivita MUSÍ být! Předměty bývají zakončeny zkouškou (písemná) nebo jen seminární prací
(3 000 slov a více). Předměty bývají náročné a proto i kreditové hodnocení se liší, za jeden
předmět jsme dostali 7,5 kreditu.
!!! Je zde možné udělat si titul Mgr. za jeden rok, ale to musíte studovat celý program
a předměty si sami nevybíráte. Doporučuji to pouze pro velmi dobré angličtináře! Vysoká
náročnost! Např. za týden přečíst knížku a vypracovat na ni písemný názor a hlavní myšlenky,
další týden číst další knížku, do toho vypracovávat skupinovou práci, atd. a bez velice dobré
angličtiny nelze stíhat termíny odevzdávání.
Ne zkouškové! Předmět zakončíte poslední měsíc jeho výuky.
Semestr jim začíná brzo, ale není nutné tam být hned na začátek, když nemáte zapsaný hned
první kurs.
Jazykový kurs – já nebyla, ale prý to bylo fajn, poznáte jiná místa Švédska, ale učíte se tam to
stejné, co v zimním semestru v předmětu Swedish for international students (7,5 kreditu).
Ubytování
Než posíláte Learning Agreement, už můžete žádat o ubytování.
http://www.du.se/en/Student1/Student-life/Accommodation/
Do žádosti můžete specifikovat např. s kým chcete bydlet nebo kde. Máte dvě možnosti
ubytování: 1. Shared apartment – bydlíte 3 nebo 4 v jednom bytě, kde je společný obývák a
kuchyň a máte svůj vlastní malý pokoj. 2. Locus – něco jako koleje, buňka 2 pokoje + koupelna,
kuchyňku mají společnou 8 lidí a máte tam zdarma i pračku. Bydlení je cca 10 min chůzí od
školy. Cena ubytování byla cca 2 000 SEK (necelá polovina stipendia).

Cestování
Podle mě je nejlepší letět s Norwegian z Prahy na letiště Arlanda, pod Arlandou nasednete na
vlak a za cca 2,5 h jste v Borlänge! Vlaky si kupujte na http://www.sj.se/ vždy dopředu – čím
dřív, tím levnější. Jsou tam obrovské vzdálenosti, a tudíž je cestování velice finančně náročné!
Ideální je mít tam vlastní auto.
Stipendium
Cca 12 000 Kč měsíčně a bylo dostačující. Pokrylo i nějaké cestování.
Strava
Nemají menzy – vaříte si sami! Oběd v hospodě cca 90 SEK (švédské stoly :) ).
Alkohol
Ve Švédsku NENÍ prohibice! Ale alkohol se dá koupit pouze v jednom obchodě ve městě
(Systembolaget) a je tam daleko větší výběr veškerého alkoholu než u nás. Švédi pijí hodně!
V normálním obchodě koupíte pivo do 2,5 %. Ceny alkoholu jsou třikrát vyšší než u nás! Např.
lahev whisky 250 SEK (1 SEK= 3 Kč), pivo 17 SEK a ceny v hospodách jsou daleko vyšší:
lahvové Krušovice 40 SEK, točený Staropramen (0,4 l) 55 SEK. A proto jsme víc cestovali, než
dělali párty!
Závěr
Určitě perfektní zkušenost! Studium zde berou vážně, takže to je úplně jiný typ Erasmu, než
zažijete např. ve Slovinsku. S papírováním ani s žádnými žádostmi problém nebyl, jsou velice
ochotní! Na vyučující se můžete obrátit s jakýmkoliv problémem, vždy jsou příjemní a poradí,
mají velký zájem o své studenty!
KONTAKT
Zuzana Macuchová (zma@du.se) je vyučující na katedře Human Geography, nejen že je
báječný pedagog, ale je i skvělý a veselý člověk, jistě vám ráda poradí se vším, co se týká
Švédska. Žije zde už několik let a umí plynule švédsky, určitě ji hned po příjezdu vyhledejte a
nudit se nebudete!!!

