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POROČILO:

Erasmus izmenjava PRAGA ČVUT, zimski semester 2015/2016
V prvem semestru, drugega letnika na drugi stopnji študija Elektrotehnika-Avtomatika sem se
odpravil na izmenjavo v Prago na univerzo ČVUT – České vysoké učení technické. Prvi kriterij pri izbiri
univerze za izmenjavo je bil predavanja v angleščini in drugi, da izmenjava ne bo prevelik finančni zalogaj.
Tako sem se odločil za omenjeno univerzo, kjer so vse obljubljali v angleščini, kar prikazujejo tudi njihove
spletne strani. Standard pa podoben našemu.
In res, vsa predavanja, predmeti, literatura, izpiti, vse je bilo v angleščini, kar me je kar malo
presenetilo. Morda res ne v popolni angleščini in marsikateremu asistentu je na trenutke manjkal ustrezni
besedni zaklad. Ampak smo se vseeno odlično razumeli in ni prihajalo do nesporazumov. Prav tako, je bila
vsa potrebna literatura za študij v angleškem jeziku in izpiti prav tako. Izkušnje na fakulteti so bile torej
odlične in brez pripomb. Moram omeniti, da na tej univerzi študira ogromno število tujih študentov, ki so
tukaj na rednih študijih in študirajo v angleškem jeziku. Zato so tudi dobro pripravljeni na Erasmus
študente, ki pričakujejo študij v angleščini. Ker je torej njihov sistem dobro urejen za tuje študente to tudi
pomeni, da sem ne boste prišli na počitnice, kot je to morda navada na kateri drugi univerzi za Erasmus
študente. Od vseh se pričakuje delo in nobenemu se ne prizanaša. Bilo je kar dosti sprotnega dela in
relativno zahtevni izpiti. Odvisno tudi od izbranih predmetov. Vaje so povsod obvezne, predavanja pa
odvisno od profesorjev. Protokol izpitov je malo drugačen kot doma. Pisni in ustni del sta združena. Tako,
da dobiš par vprašanj, na katere pisno odgovoriš in počakaš takoj na zagovor pri profesorju. Profesor
preveri tvoj pisni izdelek in po potrebi preveri razumevanje oz. dobiš možnost dopolnitve/obrazložitve
svojih odgovorov. Če še omenim ocene, imajo namesto številk, črke. A, B, C, D, E, F se preslika v 10, 9, 8,
7, 6, 5. Torej F je Fail, ostale ocene pa so pozitivne. Na faksu imajo tudi dobro organizirano pisarno za tuje
študente in znajo odgovoriti na vsa vprašanja in pomagati.
Sam sem odšel v Prago z avtom. Pot v eno stran pride 90€, potne stroške pa si brez problema
razdeliš z iskalci prevozov. Za avtoceste imajo vinjete in ostalo je podobno nam. V tem času, ko sem bil gor
sem imel izredno srečo glede parkiranja. Parkiral sem v parkirni hiši pod fakulteto za arhitekturo, in sicer
za 9€ na mesec. Avto sem imel večino časa tam. Vendar so v letu 2016 dvignili ceno na 60€ na mesec. In
večinoma so vsa parkiranja tukaj relativno draga. V okolici študentov je možno parkiranje zastonj, vendar
sem se zaradi varnosti raje odločil za parkirno hišo. Vsaj v času, ko je bila cena smešno nizka.
Za Erasmus študente imajo vse zelo dobro organizirano. Že pred samim prihodom dobiš Češkega
budija, ki te pomaga uvesti v sistem, pričaka te welcome pack z vsem potrebnim in v prvem tednu so
organizirana skupna urejanja papirologije. Mislim, da tukaj nobeden ne bi smel imeti problemov. Urediš si
njihovo študentsko izkaznico s katero plačuješ hrano v menzah, kjer so obroki za študente subvencionirani
in pridejo nekje do maksimalno 4€. V kolikor si študent elektro fakultete ti pripada štipendija v višini 70€
na 4 mesece. To štipendijo prevzameš prav tako z njihovo študentsko izkaznico. Urediš si še karto za javni
prevoz, ki zajema tramvaje, buse in podzemno. Cena 40€ na semester. V njihovem študentskem klubu ti

uredijo tudi češko SIM in vso ostalo drobnarijo, ki ti pride prav. Kot sem že rekel. Vse je izredno dobro
organizirano in imaš urejeno v najkrajšem možnem času, brez nepotrebnih izgub živcev. Prav tako je
njihova koordinatorka za izmenjave zelo prijazna in željna pomagati, obvešča o vseh aktualnostih in
pomaga pri vseh problemih z izmenjavo. Večino stvari uredi prek maila (podpisi, papirologija…)
Bivanje. Dve možnosti. Stanovanja, cene so primerljive ljubljanskim, nekje 200-300€ mesečno za
sobo nekje v Pragi, večinoma daleč stran od kampusa. Jaz sem svoj čas preživel v študentskem domu.
Študentski dom ima prav tako vse dobro urejeno za tujce in vse informacije dostopne na spletu. Prijaviš se
takoj, ko ČVUT potrdi tvojo izmenjavo, dobiš od njih geslo in lahko zaprosiš za študenta (spletni sistem).
Kot kavcijo za svojo resnost moraš nakazati 5000 kron v ta sistem. Le te dobiš nazaj ob izselitvi. Cene
študentov se začno pri 80€ na mesec in gredo do 150€. Sam sem bival v najcenejšem, v Strahovu. In naj
samo rečem, da sem bil prej že 4 leta v študentu v rožni dolini ampak sem se prvi dan tukaj že mislil obrniti
in vrniti domov, ko sem videl študenta. Mala soba, skupne sanitarije in tuši za 90 ljudi in nasploh vse staro
in v razpadanju. Vendar po enem obisku Ikeje in kakšnih dveh tednih sem se udomačil. V kolikor nisi preveč
razvajen postane vzdržno. Imel sem cimra iz Slovenije, iz Ljubljane. Navado imajo dajati Erasmus študente
skupaj v sobo.
Mestni prevoz imajo izredno dobro organiziran. Povezave na vse možne strani in intervali nikoli
daljši od 20minut (čez dan). S prevozom sem izredno zadovoljen. Na cilju si hitro in predvsem imaš možnost
izbire treh prevoznih sredstev in zelo hitro obvladaš celoten sistem tramov, busev in podvozne. Neverjetno
presenetila me je njihova spletna aplikacija idos.cz. Aplikacija sama ugotovi kje si, vtipkaš destinacijo in ti
poišče vse povezave, prestope in ure prestopov. Prav tako v živo spremlja tvoj napredek in v vsakem
trenutku veš kje se nahajaš. Prevozi so do minute točni.
Hrana je relativno poceni. Kampus in študentski domovi ponujajo menze, kjer se lahko naješ za
zelo poceni, vendar okus in morda tudi vprašljivost mesa marsikoga odvrne od obiska menz. Najboljša
menza je v študentskem naselju Strahov. Po mestu smo jedi prav tako relativno poceni. Povsod okoli
kampusa se da najesti in napiti za 5-7€. Vsekakor priporočam njihov golaž in pivo. Če se odločite za Prago,
prosim ne jejte umetne hrane iz ameriških verig hitre prehrane, ker boste zapravili več denarja in zamudili
izredno dobro češko hrano. Golaž, knedliki, smetanove omake, meso z žara. Nikjer zunaj nisem nikoli jedel
slabo in vedno ugodno.
Kot samo mesto je Praga izredno lepa, prav tako se nikoli nisem počutil ogroženega ponoči po
sprehajanju po ulicah. Ima veliko klubov in diskotek in je polna turistov. Angleščine zunaj faksa ne
pričakujte. Izredno redko namreč naletiš na znanje angleščine, tudi med mladimi. Takoj, ko jih prosiš za
komunikacijo v angleščini, popolnoma zmrznejo in po pravici povedano te bo marsikdo več razumel, če
govoriš slovensko, saj sta si jezika precej podobna. Morda so Pračani kot ljudje res bolj zaprti, včasih tudi
nesramni in zelo redko se nasmejijo. Vendar v študentskem naselju in družbi študentov tega nisem opazil.
Mladi so prijazni in odprti in radi pomagajo.
Izmenjava tukaj je bila neverjetna izkušnja. Predvsem brez nepotrebnih urejanj papirjev in živciranj
zaradi kakršnihkoli problemov. Za tuje študente imajo vse zelo dobro organizirano in nikogar naj ne bo
strah, da bo imel kakršnekoli probleme glede same izmenjave. Vse je potekalo brez zapletov in že po prvih
dveh tednih sem se počutil kot doma.

