
Zpráva ze studiiního pobvtu v zahraničí

Místo pobytu: St- Peterburgská Státní Polytechnická Univerzita, Sankt Peterburg, Rusko

Termín pobWu: 01. 09' 2ot2 _ ]"8. 01. 2013

V zimním semestru akademického roku 2012/2073 jsem se zúčastnil studijního výměnného

pobytu v Sankt Peterburgu v Rusku. Ubytovaný jsem byl na koleji lnstitutu mezinárodních

vzdělávacích program/ kde byl pro studenty zajištěn dostatečný komfort a výborná dostupnost do

u n ive rzity.

Výuka

Absolvovaljsem 18 týdenní studijní program s názvem ''Advanced lnformation
Technologies for Enterprises'' v anglickém jazyce. Také jsem absolvoval předmět v ruském jazyce
"Systémy s kvantovými rozměry"' Program v anglickém probíhaI na lnstitutu mezinárodních

vzdělávacích program, v budově hned vedle koleje' Předmět v ruštině byl na radiofonické fakultě,

vzdálená 10 minut od místa ubytování.

Hodiny ruského jazyka byly součást studijního programu. Všechny zahraniční studenty jsme

byly rozdělení podle vstupního testu do několika úrovně a mělijsme 8 hodin týdně' Naše skupina

byla ze 7 studentu, úroveň mírně pokročilé. Hodiny to byly příjemné, sami jsme mohli diskutovat, co

bychom se chtěli naučit atd. Závěreční zkouška proběhla na úroveň 82 podle evropské stupnici.

Volný čas

Volný čas jsem trávil převážně s ostatními cizinci, které jsem zde poznal nebo s Rusy, část

z nich jsem znalz jejich pobytu v Čechách. V rámcianglického klubu jsme se seznámili s mnoha Rusů,

které se chtěli bavit anglický. Já sám jsem zde chodil na hodiny stolního tenisu, basketbalu a volejbalu

v sportovním sálu univerzity.

Taky jsem byl se podívat po památkách Petrohradu a v okolí' Centr Petrohradu je velmi

krásný, stejně jak zámky mimo města - Peterhof, Tzarskoe selo, Pavlovsk atd. Petrohrad je město

bohaté kultury: divadla, opery, koncerty'.. Nejčastějijsem navštěvoval tzv. Bílý sál v hlavní budově

univerzity. Skoro každý den probíhajítam různé koncerty, opery, divadelníhry a je to zadarmo pro

studenty této univerzity. Většina muzeu, galerie apod. taky majívelkou slevu pro studenty, některý

z nich jsou pro studenty zadarmo.

Závěr

Celkově hodnotím můj pobyt velice kladně a prospěšně, studovaljsem na významné ruské

technické univerzitě, zdokonalil jsem se v jazycích (jak v ruském tak v anglickém), poznal mnoho

skvělých lidí, nahlédl do místní kultury a Života Rusů a také viděl pořádný kus světa.
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