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Universytet Mikolaja Kopernika – Collegium Medicum, Bydgoszcz (PL) 



Bydgoszcz 

- UMK je univerzita sídlící v Toruni 

- Collegium Medicum je ovšem jediná fakulta, která se nenachází v Toruni, ale v 
cca. 50 km vzdálené Bydhošti 

- Bydhošť je město o 360000 obyvatel, ležící na soutoku Brdy a Visly 

- 3,5 km od centra se nachází letiště pro vnitrostátní i zahraniční lety zejména 
nízkonákladových společností 

- Město je vzdáleno vlakem 2h od Gdaňsku, 2h od Poznaně, 4h  od Varšavy 

- Celé centrum je moc hezky opravené a zejména na jaře a v létě nabízí spoustu 
možností trávení volného času 

- Fakultní nemocnice a lékařská fakulta se nachází zhruba 8 min. autobusem 
nebo 30 min. pěšky od centra města 

 

 





Administrativa 

Veškerá administrativa před výjezdem probíhala bez problému. Dle 
kurikula naší univerzity jsme si zvolili předměty, které bychom v rámci 
Erasmu chtěli absolvovat a které odpovídají našim sylabům. Tyto 
požadavky jsme pak v rámci Learning agreement poslali referentce na 
hostující univerzitě a všechny předměty nám bylo dovoleno absolvovat.  

V průběhu pobytu je možné v rámci Learning agreement dělat změny, 
ale u ostatních spolužáků jsme viděli, jak zdlouhavé a složité to je.  

Po příjezdu vyžaduje hostující univerzita doklad o zdravotním pojištění. 
Dále jsme si museli vyřídit pojištění mediků do nemocnice za 50 zl. 
Nepříjemným zážitkem bylo vyřizování povolení k dočasnému pobytu, se 
kterým nám bohužel nikdo nepomohl.  

 



Výuka 

Probíhala v angličtině a jednotlivé stáže v nemocnici probíhaly různě. Na 
některých odděleních jsme byli součástí tzv. English devision, na některých jsme 
měli zase zcela individuální výuku. Zkoušky po každém bloku probíhaly buď 
písemně, formou testu nebo ústně.  

Oproti výuce na naší fakultě se zde kladl důraz zejména na praktickou výuku.  

Knihy a další studijní materiály si bylo možno vypůjčit v místní knihovně, kde má 
každý student registraci zdarma.  

 



Ubytování 

Hostující univerzitou nám byla nabídnuta možnost ubytování na 
studentských kolejích. Collegium Medicum nabízí tyto možnosti:   

Koleje ve Fordonu, kde bylo ubytováno největší množství studentů leží 
zhruba 40 min autobusem od nemocnice i centra města a jejich 
vybavení je téměř nedostačující. Výhodou je ovšem cena.  

Koleje v rámci fakultní nemocnice jsou teprve 2 roky staré, velmi 
moderní, nabízející ubytování ve dvou nebo jednolůžkových pokojích. 
Cena je ale 615, respektive 800 zl, což je na místní poměry velká částka.  

Poslední koleje přímo v centru města byly bohužel obsazeny ještě dřív, 
než nám bylo nabídnuta možnost přihlášení 

Závěrem: z vlastních zkušeností a ze zkušeností ostatních spolužáku si 
myslíme, že nejlepší variantou je pronajmutí pokoje na privátu, kterých 
je v Bydhošti hodně. 





Social program 

Celý Erasmus je koncipován k poznávání nových lidí, získávání zahraničních 
kontaktů a zlepšování se v cizím jazyce. Proto i v Bydhošti existuje silná 
základna Erasmus studentů, kteří se pravidelně schází a o víkendech jezdí na 
nejrůznější výlety jak v Polsku, tak do jiných zemích střední Evropy.  

Budete mít možnost potkat nejrůznější národnosti, zejména ale studenty ze 
Španělska, Portugalska, Řecka a Turecka. V prog. English division pochází 
většina studentů z Irska, Švédska a Norska.  



Cestování 

• Během vašeho pobytu se najde zcela jistě pár volných chvil pro 
případně výlety. Dost dobře se dá cestovat po Polsku, díky k 50% slevě 
na vlakovou a autobusovou dopravu nebo i za hranice, vzhledem k 
přítomnosti letiště v Bydhošti. 

• Snadno se dá dostat do  Toruně(1h), Gdaňsku(2h), Varšavy, Vratislavi, 
Poznaně(3h), Berlína(6-8h); k cestování je vhodný vlak nebo autobusy 
Polskibus 

• Horší dostupnost už je do Krakova(12h) a na východ Polska 

• Letadlem jste za hodinku ve Stockholmu, Helsinkách nebo Oslu, za 
trochu delší čas v Londýně nebo Glasgow – v případě časné rezervace 
jsou letenky opravdu dostupné 





Sport 

• Bohužel jsme během pobytu nenarazili na žádný organizovaný sport, 
takže záleží na vašich prioritách a individuální potřebě 

• Ve městě je poměrně hodně fitness center, několik plováren a podél 
Brdy se dá dobře běhat nebo i jezdit na kole 

• V zimních měsících je možno navštívit ledovou plochu např. na 
Fordonu nebo dokonce lyžařský vlek kousek za městem, lyžařské 
vybavení je možno zapůjčit za lidovou cenu  



Gastronomie 



Gastronomie 

• Úrověň restauračních zařízení a podniků je srovnatelná s naší, vždy je 
samozřejmě dobré vědět, kam zajít. Za nás tedy několik doporučení: 
• V nemocnici je poměrně luxusní kantýna Gourment bistro, bohužel poněkud 

dražší 

• Místní speciality: narazíte na ně v podstatě v každé druhé restauraci, oblíbený 
je bufet Kaprys u nemocnice, na náměstí restaurace Katarynka a osobně 
doporučuji restaurant Ogniem i Mieciem u motokrosového stadionu 

• Burgrárny – City 52 na Gdaňské ulici, na Starém rynku Bobby Burger  

• Z cukráren je velmi oblíbená Sowa kousek od náměstí 

• Z dalších zajímavých alternativ zmíním palačinkárnu Manekyn, kousek od 
opery, Pub Jacka Danielse, kde mají studentskou pizzu a pivo 



  
• http://www.cm.umk.pl/ 

• CM Department of International Programmes and Cooperation with 
Industry 

• Paulina Gyrkow erasmus@cm.umk.pl  

 

 

• Pro další informace o pobytu:  

• Iva.Sabrsulova@seznam.cz, lenert.fi@gmail.com 
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