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Všeobecné informace 

• Erasmus+ studijní pobyt 

• v lednu výběrové řízení 

• administrativa (Learning Agreement) 

• semestr/rok 

• stipendium z EU 



Maďarsko 
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Szeged 

• 170 000 obyvatel 

• česky Segedín 

 

 

 



• V Szegedu jsme strávili jeden semestr 

• Semestr začal 1.9.2014 

• Zkouškové období  od 8.12. do 23.1. 

 



• V prvním týdnu semestru rektorát pořádal 
takzvaný Mobility week. V tomto týdnu jsme 
se seznamovali z městem, hledali za pomoci 
ESN office ubytování. Registrovali se pro 
rektorát, naše rozvrhy, knihovnu…  

• Druhý týden už probíhala výuka. S rozvrhy a 
mapkou jsme hledali učebny a vyučující. 





• Nutno dodržet předepsaný počet kreditů – 
jednoduše naleznete na www.szegedmed.hu 

• Výuka je každý den a bohužel není bloková 

• Lze zapsat i předměty z jiných fakult, my měli 
konverzaci z angličtiny a maďarštinu ( za jazyk 
hostitelské země získáte dva kredity)  

Výuka 



• V každém předmětu jsme měli přesné dané 
termíny průběžných testů. 

•  Zkoušky vypsali týden před začátkem 
zkouškového období. Pozor! Všechny termíny 
se otvírali stejně. Ale toho se nebojte. S 
vyučujícími se dalo domluvit  



Knihovna 



Knihovna 

• Moderní budova, perfektní k učení 

• Knihy v angličtině 

• V přízemí kavárna 

• Naproti přes ulici restaurace/hospůdky 

• V budově PC, skenery, skřínky 

 

 



Ubytování 

• Podnájem ( koleje v Szegedu nejsou), s 
výběrem, podpisem smlouvy vám pomůže ESN 
office. Možností výběru je hodně.  

• Nebojte se, všichni v prvním týdnu byt najdou! 



Finance 

Příjmy 

• EU stipendium - 300€ na 
měsíc 

• Kapesné 

Výdaje 

• Ubytování  40 000 HUF 

• Elektřina, voda, plyn (záleží 
na vaši spotřebě, vždy se 
platí zvlášť) 

• Internet 4500HUF 

• Stravování  

• Cestování 

• Maďarská SIM / 3000 
HUFna měsíc včetně 
internetu 

 



Volnočasové aktivity 







Anna Bath – termální lázně 
•V centru města 
•Krásná secesní budova 
•Na rozdíl od známějších lázní 
nižší cena a málo lidí 





Cestování 

• Městská hromadná doprava byla od poloviny 
září s kartičkou, kterou jsme si vyzvedli v 
knihovně zdarma. S touto kartičkou jsme 
mohli cestovat po celém Maďarsku vlakem s 
50% slevou. 



National Park Opusztaszezar 



Budapešť 







Rumunsko 







Srbsko - Subotica 

• 40 km od Szegedu 

• přísné kontroly na hranicích 

(hranice Shengenu) 







Synagoga SUBOTICA 

• Třetí největší synagoga na světě 

• První v  NY, druhá v Budapešti 



Bělehrad 

 







Pécs 

• pětikostelí 

• univerzita 

• mešita přestavená na kostel 







Shrnutí 
Výhody 

• Nezapomenutelné zážitky 

• Nové zkušenosti 

• Noví přátelé 

• Zlepšení jazyka 

Nevýhody 

• Byrokracie  

• Strach jak to dopadne :D 

Jestli váháte někam vycestovat, vůbec neváhejte a jeďte!!! 



Děkujeme za pozornost! 
V případě dotazu nás kontaktujte na facebooku  


