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V této zprávě si budete moci přečíst pár krátkých informací ohledně studia na Karl-Franzens
Universität v rakouském Grazu a také o životě v tomto městě. Snad vám tedy budou pomocníkem před
vaším vycestováním.

MĚSTO
Graz (česky Štýrský Hradec) je hlavní město jedné ze devíti spolkových republik
Rakouska, Štýrska. Je to navíc druhé největší město Rakouska, má totiž okolo 250 000
obyvatel. Graz leží na jihovýchodě země. Do Mariboru (Slovinsko) je to nějakých 70 km, z
Olomouce je to sem zhruba 480 km.
V roce 2003 byl Graz vyhlášen kulturním městem Evropy - aby ne, památek je tu dost
a dokonce zde najdete i nějaké moderní budovy. Musím zmínit Murinsel, umělý ostrov na
řece Mur, která dělí město na dvě poloviny, a potom ještě Kunsthaus, galerie, nazývaná také
"přátelský mimozemšťan". Poznávací značkou Grazu je ale Uhrturm na vrcholku Schlossberg.
Prostě město je to moc pěkné. Trochu mi připadá jako Brno, trochu „šmrncnuté“ Olomoucí.
Město na vás bude působit mladistvým dojmem, aby ne, studuje tu přes 40 000 studentů,
velký je také počet zahraničních studentů. Je tady totiž 6 univerzit. Centrum je plné lidí a
velké množství z nich jezdí na kole.
Graz leží na rovině, která pokračuje dále na jih, na severu od města jsou nižší hory, ale
rozhodně si nepředstavujte ostré vrcholky Alp, to byste museli do jiné části Rakouska. No
trochu škoda, ale i tak je kam vyrazit.
STUDIUM
Strávila jsem jeden letní semestr na Institutu für Geographie und Raumforschung na
Karl-Franzens Universität. Semestr zde začíná v březnu a končí na konci června, teprve poté
se dělají zkoušky.
Protože jsem v Grazu trávila svůj poslední semestr bakalářského studia, neměla jsem
zapsaných příliš předmětů a spíše se věnovala své bakalářské práci, která se týkala právě
Štýrska.
Obecně lze ale říci, že na Institutu für Geographie und Raumforschung je poměrně
pestrá nabídka předmětů (viz https://online.uni-graz.at/kfu_online/lv.liste?corg=14153), ze
které si studenti geografie vyberou. Máte také možnost navštěvovat anglické předměty
institutu, kterých je několik a také předměty univerzity vytvořené speciálně jen pro zahraniční
studenty. V nabídce je také řada exkurzí. Jen je tu nedostatek „regionálek“. V době mého
pobytu nebyla vypsána žádná, letos je možnost předmětu Rakousko.
Stejně jako v ČR zde jsou přednášky, cvičení a semináře, píší se seminární práce a
testy.
JAZYK
Pro studium na univerzitě je potřeba znát německý jazyk. Úroveň angličtiny je zde
poměrně vysoká, domluvíte se s ní, ale pokud byste uměli jen anglicky, můžete mít problém
v tom, že nenajdete velký počet anglických předmětů.
Jazykový kurz

Univerzita pořádá třítýdenní intenzivní jazykový kurz pro zahraniční studenty, který
začíná o měsíc dříve než semestr. Studenti si ho hradí sami (pro studenty K-F univerzity stoji
150 €). Já osobně jsem jej navštěvovala a vřele jej doporučuji. Seznámíte se nejen s lidmi na
univerzitě, ale také s ostatními zahraničními studenty a také budete moct strávit ve městě
měsíc navíc.
Dále můžete navštěvovat hodiny jazyků (jakéhokoliv, nejen němčiny) během
semestru. Opět si tento kurz platíte (15 €).
NÁKLADY
Výše měsíčního stipendia v době, kdy jsem byla na Erasmu, byla 390 €. Pokud budete mít
levné ubytování a žít skromně, z těchto peněz se dá vyžít. Já jsem navíc získala Stipendium
Ol. kraje, o které si může zažádat každý, kdo má trvalý pobyt na území Ol. kraje, jede
studovat do zahraničí a jeho studijní prospěch je do 1,8. Tyto peníze mi pokryly náklady na
bydlení.
Ubytování
Toto bude nejdražší položka ve vašich výdajích. Já jsem bydlela za 155 € měsíčně,
průměrně ale stojí ubytování okolo 250 €.
Nejlepší je využít služeb ÖAD (http://www.housing.oead.at/), zde si můžete vybrat,
kde byste nejraději bydleli a pak už jen čekáte, zda vám bydlení přidělí. Pokud bydlení
získáte, musíte dopředu (já v listopadu) složit kauci 550 €, která je vám na konci vaše pobytu
vrácena v případě, že jste vrátili bydlení v pořádku.
ÖAD nabízí především koleje, které jsou rozmístěny po celém městě. Já jsem bydlela
ve starším domě kousek od hlavního nádraží v poměrně velkém bytě, kde nás ve čtyřech
pokojích bydlelo celkem 6. Měli jsme i vlastní kuchyňku.
Jídlo
Jídlo je v Rakousku poměrně drahé, vyplatí se tak vařit si sám. Jinak jídlo v menze se
pohybuje okolo 5 €, v restauraci je cena od 8 € výš. Nejvýhodnější je nakupovat
v supermarketech (Hoffer, Zielpunkt, Interspaar,…).
Doprava
Pro pohyb po městě jsem využívala kolo, které jsem si koupila v Charitě za 45 €
(levněji kolo získáte snad jen přes známé). Ve městě jezdí řada cyklistů a jsou zde
vybudovány kvalitní cyklostezky napříč celým městem.
MHD je v Grazu drahé, zahraniční studenti navíc nemohou využívat studentských
slev. Jedna jízda MHD stojí 1,8 €.
Pokud se rozhodnete cestovat i po celé zemi, je výhodné si zařídit slevu na vlak u
společnosti ÖBB, která železniční dopravu zajišťuje. Tato sleva platí i na některé autobusy,
které společnost provozuje. Karta vás vyjde na 20 €, platí 1 rok a získáte s ní 50% slevu.
ZÁVĚREM
Při zařizování studia v zahraničí se může zdát, že jde o poměrně složitý proces. Spíše
jde o to, abyste měli v pořádku všechny vaše papíry, a pak už není co řešit.
Většina lidí v Rakousku vás při požádání o radu neodmítne. Na univerzitě v Grazu na
zahraničním oddělení jsou skvělí lidé, kteří jsou tam jen a jen pro vás. Také studentská
organizace starající se o „erasmáky“ je výborná a studenti v ní jsou nadšenci, kteří vám poradí
zase z té studentské stránky pobytu.
Mně osobně dal pobyt zahraničí možnost poznat život a studium jinde a především
řadu nových přátelství. Neváhejte ani vy a vyjeďte za hranice. Graz je ideální příležitost.

