
Tadeáš Salaba, ČVUT, FEL  

Výjezd v rámci programu Double Degree, 

RUSKO, TOMSK, TPU (Tomský politechnický institut) 
 

Příjezd 
 Dobrodružná výpravná akce v roli tří studentů započala létem 2012. Jako první průzkumníci z řad 

EEM, FEL jsme dostali nabídku vycestovat v rámci programu DD. Přiznám se, první kroky byly pro nás 

poměrně hektické a nikdo z nás netušil, že kam to vlastně jedeme. Já rusky neuměl vůbec a moji 

kamarádi absolvovali pár kurzů RJ. Už i z toho důvodu jsem měl poměrne strach, ale studim má být v AJ, 

tak jedeme.. Ihned po příjezdu do města Tomsk zjištuji, že anglicky se budu moci bavit leda 

s mezinárodními studenty, kteří přijeli také na obměnu. Resp. bych zdůraznil, že kvalita AJ učitelů 

v Rusku je hodně slabá. Absolvovali jsme s klukama kurz RJ a já okamžitě cítil výhodu slovanských jazyků. 

Ve skupině plné Němců, Britů jsem se stal po týdnu stal překladatelem a mě narostlo sebevědomí. 

Okamžite po příjezdu se nás chopil spolek „buddy building club“, který nás provedl městem, ukázal 

zdejší krásy(sochy a jejich „plošadě“, nic moc víc tam není) a hlavně pomáhal řešit všelijaké problémy.  

Ubytování 
 Jako student, který bydlel 3roky na Strahovském bloku č.7 jsem byl připraven na všechno. 

Dostali jsme krásnou kolej s výtahem, menší kavárnou, plným servisem.. nebál bych se to přirovnat 

Masarykově koleji. Dostali jsme single room, kde byla televize, stolek, stůl s židlí, lednička, mikrovlnka a 

samozřejmě postel. Postele tam jsou až extrémně měkké(nejspíš proleželé), ale to se dá taky řešit dole 

na recepci. Koleje bych hodnotil velice kladně až na fakt, že stojí poměrně spostu pěněz(cca 8000RUB – 

5000CZK) a hlavně nemáte povolené jakékoliv návštěvy po 11cté hodině. Lokace této koleje je 5min. 

Chůzí od hlavního korpusu školy. (ul. Arkadia Ivanova). Ovšem jsem se také setkal s pár studenty, kteří 

na popud ceny změnili bydlení za byt(v případě delšího bydlení s více lidma) anebo za tzv. „ruskou kolej“. 

Ruskou kolej bych přirovnal strahovu s tím, že bydlíte na buňce alespoň ve 4 lidech a přítomnost zdejších 

švábů Vás nesmí vůbec nijak rozhodit. Na ně si prý časem zvyknete. Jo a teplá voda teče pouze v úterý a 

čtvrtek. Takže pokud se máte rádi, tak si radši připlaťte za Arkadia Ivanova, myslím, že to stojí za to! 

Škola 
 S příjezdem do Tomsku nám bylo řečeno, že univerzita TPU spadá do TOP3 polytechnické fakulty 

v celém Rusku. Upřímně po této zprávě jsem se rozklepal, že jsem neměl týden klidné spaní. Ovšem 

všechny moje obavy opadli ihned po první hodině, kdy jsme se dozvěděli, že platný rozvrh dostanem asi 

až tak za měsíc. Chtěl bych podotknout, že student z ciziny(ještě který nemluví rusky) vypadá v Tomsku 

asi jako černý, dva metry deset vysoký, basketbalista z Nigérie. Pozornosti se Vám dostane na každém 

kroku. Proto si myslím, že učitelé k nám přistupovali s naprostou péčí a pohodou. Přednášky i cvičení 

jsme měli dohromady s ruskými studenty, kteří přijedou násl. rok do Prahy. Nějaké předměty nám 

dokonce i uznaly. Nikdo z nás, ale i z řad ruských studentů neměl s žádným kurzem velké problémy. Na 

druhou stranu, když se dělá nějaký projekt, tak to většinou zabere tak 2 až 3 krát víc času jak na ČVUT. 

Zkoušky jsou už potom daleko lehčí a většinou končí známkou A nebo B. Myslím si, a to jsme se i 



s klukama dohodli, že jejich systém hodnocení spíše připomína systém „dáš(A) nebo nedáš(F)“. Už i 

proto není velkým překvapením, že většina studentů má prospěchové stipendium.  

Závěr 
 Z prvu se zdá být jeden rok v Rusku jako dlouhá doba, ale čas uteče jako voda a těd bychom se 

tam chtěli ještě vrátit. Za rok se seznámíte se spoustou nových lidí(na koleji bydlí hodně studentů 

z Německa, Rakouska, Francie, Finska, Velké Británie, Itálie,.. no a pak i s lidma z Ruska). Ve volném čase 

je porád něco dělat, rozhodně se nebudete nudit. Všichni jsme si to tam skvěle užili a nasbírali spoustu 

nových zkušeností a zážitků. Jak mi to před odjezdem říkal prof. Oldřich Starý:“máš holku?...NE?...tak 

jeď!!!“  

 

Pro inspiraci přikládám videa, co jsme tam společně se zahraničními studenty vytvořili. 

http://www.youtube.com/watch?v=u98y5he59_o 

http://www.youtube.com/watch?v=qeFs2LxpKxM 
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