Erasmus 2010 – zimní semestr
Maribor, Slovinko
Maribor
Maribor je město přibližně velké jako Olomouc, takže se tu v pohodě všude dostanete pěšky.
Procházky kolem Drávy i po okolních vinicích můžu jenom doporučit. Krásný pohled na celé
město je z místní vyhlídky zvané Piramida. Ve městě můžete navštívit spoustu kulturních akcí
(koncerty, párty, výstavy, divadlo, sportovní události), ať už pořádaných Studentskou
organizací v Mariboru nebo jinými subjekty.
Doprava
Cestu do Slovinska jsem nakonec absolvovala autem, což je nejrychlejší i nejlevnější způsob,
pokud vás jede víc. Vlakové spojení, ale také není z nejhorších, 8–10 h jízdy se dvěma až
třemi přestupy. Pokud budete využívat vlak, doporučuju pořídit si IN kartu s Rail Plus, stála
mě 300 Kč, ale úspora na jedné cestě by byla až 700 Kč, takže i kvůli jedné cestě se vyplatí si
ji pořídit. Vyřízení trvá 30 dní.
Co se týká cestování po Slovinsku, dají se využít vlaky i autobusy, cenově je to
dostupné, podobně jako u nás. Dá se uplatnit i skupinová sleva, ale za skupinu vás považují,
pokud jede 5 a více lidí. Nejezdí to však tak často, jako jsme zvyklí u nás. Většina Slovinců má
své auto, a to i studenti. Ve Slovinsku je poměrně rozšířené stopování. Řidiči celkem ochotně
stopaře berou. (Odkazy pro vyhledávání spojů: http://www.slo-zeleznice.si/; http://www.apljubljana.si/).
Ubytování, stravování, náklady
Ubytování jsem měla zajištěné na kolejích. V Mariboru jsou dvoje koleje Gosposvetska a
Tyrševa. Já jsem bydlela na Gosposvetske, měla jsem samostatný pokoj, který mě vyšel na
86,6 EUR za měsíc. Na našem bloku byly jednopokojové a dvoupokojové pokoje. V současné
době nevím, jak to tam vypadá, protože po mém odjezdu procházel celý blok rekonstrukcí.
Koleje jsem si začala zajišťovat koncem června (jak přišel zvací dopis), potvrzení rezervace
potom koncem srpna. Návštěvy, které na kolejích chtěly přespat, musely být nahlášené na
vrátnici a noc je stála 3 EUR.
Stravovací systém mají ve Slovinsku velice dobře vymyšlený. Na začátku pobytu je
potřeba zakoupit si SIM kartu, buď od Studentské organizace, nebo sami za pomoci mentora
na pobočce Si.mobilu. Ve speciální akci stála 1 EUR a bylo na ní 5 EUR na volání, jinak ta samá
karta stála 8 EUR. Tuto SIM kartu vám potom spárují s jejich systémem a budou vám
přiděleny bony (vychází jeden na pracovní den), za které získáte výraznou slevu na jídlo.
Kredit, který je na SIM kartě, se tímto nestrhává, ten je klasicky na volání a SMS :-). Stravovat

se můžete v restauracích, které tento systém podporují, a je jich opravdu hodně. Navíc tento
systém platí po celém Slovinsku, takže i když studujete v Mariboru, můžete se na studenský
bon najíst třeba v Lublani nebo Koperu :-) Porce jsou obrovské, takže se nemusíte bát, že
budete trpět hladem.
Se stipendiem jsem vyšla dobře. Na začátku bylo třeba složit zálohy na koleje, což v Mariboru
činilo 200 EUR, a další věci, takže na to jsem měla peníze od rodičů. Potom už nebyl problém.
Studium – předměty, angličtina, zkoušky
Co se týče studia, měla jsem zapsaných 5 předmětů celkem za 19 kreditů (min. je 15).
Vyučující na katedře byli vždy vstřícní, brali ohled na jazykovou bariéru, takže všechny
zkoušky probíhaly individuálně a v angličtině. Někde stačila jen prezentace se seminárkou,
jinde chtěli ústní nebo písemnou zkoušku. Do některých hodin jsem pravidelně docházela,
jinde nebyla moje účast nutná. U ústní zkoušky jsem si mohla vypomáhat i češtinou, pokud
jsem to nedokázala vyjádřit anglicky, většinou rozuměli. U písemné zkoušky jsem zase mohla
používat slovník. Na zkoušky je potřeba se připravit, ale nikdo po vás nebude chtít žádné
složitosti.
Na co bych ráda upozornila, nečekejte, až proběhnou všechny uvítací ceremoniály,
trvá to až 14 dní, a předměty si zjišťujte hned od začátku. Na změnu Learning Areementu
máte jen 30 dní od začátku semestru. Jela jsem tam s plánem, který se sepisuje půl roku
dopředu, a nikdo mě během uvítacích schůzek neupozornil, že předměty magisterského
studia, které jsem měla v Learning Agreementu, se letos neotvírají, protože navazující
magisterský program se ten rok neotvírá vůbec, takže mi potom zbylo málo času na výběr
náhradního plánu a musela jsem si zapsat i předměty, ve kterých jsem nevěděla, jaké
požadavky na mě vyučující bude mít.
Jazykový kurz – Lublaň
Jazykový kurz určitě doporučuji. Získáte základní povědomí o jazyce i kultuře. Naučíte se pár
základních slovíček, které se vždycky hodí – umíte si objednat v restauraci (víte, co si
objednáváte :-), nebo si třeba koupit lístek na vlak. Většina Slovinců sice mluví anglicky, ale
vždycky je potěší, když se snažíte mluvit jejich jazykem. Já jsem byla na kurzu v Lublani, a
byla jsem hodně spokojená, s formou výuky i celkově jsme se sešli dobrý kolektiv.
Závěrem
Erasmus DOPORUČUJI, je to skvělá zkušenost, nejen pro studium, ale i pro život. Zůstalo mi
z pobytu mnoho krásných zážitků, seznámila jsem se s pohodovými lidmi ... :-)
Byla to pro mě ta nejlepší rozlučka se studentským životem :-)

