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Základní informace 

• Studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+ 

• Pobyt v Szegedu je na jeden semestr – je 
možnost zvolit si, zda zimní/letní 

• Přihlášky do ledna 

• Výběrové řízení v únoru 

• Deadline odeslání dokumentů do Szegedu 
zpravidla na začátku června 

• Stipendium 300€/měsíc 



Maďarsko / Hungary / Magyarország 
• člen EU  
• země lázní, vína a ostrých jídel 
• největší města: Budapest, Debrecen, 
    Miskolc, Szeged, Pécs, Győr 
• sousední státy: Slovensko, Ukrajina,  
    Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko,  
    Slovinsko a Rakousko 
• měna:    HUF = forinty 
    (1HUF = 0,087CZK) 
 
                    



Szeged 
• „city of sunshine“ 

• počet obyvatel: 162 000 

 



Orientation Week (OW) 

• probíhá první týden v září (my jsme začínali 
31.8.2015) – medici již v té době absolvují výuku, 
ale my jsme z ní omluveni 

• všichni Erasmus studenti tráví týden spolu, jsou 
členy ESN seznámeni s důležitými informacemi a 
vyřizují zbývající potřebné dokumenty 

• probíhá „flat hunting“ – hledání ubytování 

• poznávání centra Szegedu 

• vystavení studentských karet(Erasmus Card, ESN 
card, Student‘s card pro MHD), registrace do 
knihovny a zařízení maďarské SIM-karty 



University of Szeged 
Szegedi tudományegyetem 

• V budově rektorátu sídlí Ms. Agnes Pető, která je Student 
Advisor pro Erasmus studenty a řeší se s ní většina 

administrativních věcí ohledně celého Erasmu 



Faculty of Medicine 
• areál nemocnice a budovy fakulty se nachází asi 

5minut pěšky od centra 

• první týden jsou všichni ztracení a zmatení, ale chce to 
jen čas – zanedlouho budete všude jako doma 

• všechny důležité věci týkající se výuky – zapsání do 
rozvrhu, přidělení studijních skupin, registrace do 
systému(ETR) zařizuje  

    Zsuzsanna Rakonczai  
ze sekretariátu pro zahraniční  

studenty  

– je velmi milá a se vším vyhoví 



Ubytování 
• v Szegedu nejsou k dispozici koleje! 
• první týden(někdy i méně, záleží na rychlém 

sehnání bytu) jsou všichni ubytováni v Tisza Sport 
Hotelu(cca 18 €/noc) – není to žádný luxus, ale 
dobrá příležitost seznámit se s co nejvíc lidmi 

• v OW probíhá „flat hunting“ – členové ESN 
pomáhají studentům najít byty 

• my jsme si našli byt sami přes agenturu, čili i to je 
možné 

• nájem se liší a odvíjí se od velikosti bytu, 
vybavení, vzdálenosti do centra 

• cca 80-160€/měsíc 
 



Výuka v Szegedu 
• výuka probíhá rozvrhově, ne blokově! – takže 15týdnů 

v kuse každodenní rozvrh – většinou začíná každý den v 
8(záleží na zvolených předmětech) 

• buďte připraveni na „dlouhé dny“ – já měla třikrát 
týdně do pěti 

• výuku absolvujete s International students, takže 
všechno je přednášeno velmi dobrou angličtinou 

• povinné přednášky, semináře i cvičení 

• musíte splnit 20 ETCS kreditů, což se dá v klidu 
zvládnout (já měla 24) 

• je dobré absolvovat kurz maďarštiny – ať už kvůli 
běžnému životu v Szegedu, tak kvůli 2kreditům 
uznaným doma jako „jazyk hostitelské země“ 



Výuka v Szegedu 
• v průběhu semestru jsou v 90% předmětů 

absolvovány MTOs – midterm testy, které musíte 
splnit na určitá procenta a někdy se stávají 
součástí konečné známky 

• poslední týden výuky je zápočtový – z každého 
předmětu musíte absolvovat buď test, nebo jste 
ústně přezkoušeni (někdy je to náročností 
srovnatelné se zkouškou, tak to nepodcenit!) 

• samotné zkouškové probíhá od začátku prosince 
do konce ledna – přihlašování pomocí ETR 
systému – spouští se pro všechny zkoušky 
najednou, je proto dobré hlídat si, kdy se spouští 
a mít dopředu plán, kdy jakou zkoušku vykonat 



Medical check-up 

• POZOR!!! Jako student ročníku, který navštěvuje kliniky, 
musíte podstoupit na začátku semestru „medical check-up“ u 
„occupational doctora“ 

• Před odjezdem si u svého obvodního lékaře musíte vyžádat 
test na HIV, hepatitidu B a C, RTG snímek plic a v případě 
zapsání gynekologie i test na syfilis a bakteriální kulturu ve 
stolici – pokud nepřivezete dokumenty s sebou, musíte si je v 
Szegedu platit!!! 

• Za medical check-up se platí 6000 HUF (cca 550kč) 

• Schůzku vám domluví koordinátorka na sekretariátu pro 
zahraniční studenty 

 



TIK – knihovna v Szegedu 

• nová, moderní, prostorná 
knihovna pro celou univerzitu 

• asi 10min pěšky od areálu 
nemocnice 

• uvnitř kavárna s občerstvením 

 

• skvělé místo na učení – 
klid, spousta místa, 
klimatizace, možnost 
zapůjčení deky 
• spousta anglických knížek 
k prezenčnímu studiu i 
zapůjčení na doma 



Transport do Szegedu 
• Vždy je nutné přestoupit v Budapešti na vlak do Szegedu 

• Do Budapešti je nejlepší spoj SA autobusy z 
Prahy/Brna/Bratislavy 

• V Budapešti autobus staví na stanovišti Nepligét, ze které se 
snadno metrem dostanete na vlakové nádraží Nyugati(Nyugati 
pályaudvar), odkud jede přímý spoj do Szegedu 



MHD v Szegedu 
• Po příjezdu je každému ZDARMA vystavena kartička 

na MHD, kterou musíte mít vždy pohromadě se 
studentskou kartou(POZOR! studentská karta je papír 
formátu A4) 

• V Szegedu jezdí tramvaje a trolejbusy, ale většina 
destinací je snadno dostupná pěšky 



Volný čas 
• O spoustu aktivit se stará ESN Szeged 

• Pořádají 2-3akce týdne 

• Karaoke, bruslení, zoo, tématické party, Social 
Erasmus(krmení bezdomovců, zpívání koled dětem z 
dětských domovů), bowling, paintball, wakeboard, 
balet a mnoho dalších 



 



Festivaly v Szegedu 
• Během zimního semestru se v Szegedu koná hned několik 

festivalů 

• Wine festival, Fish soup festival, Mangalica festival(festival 
„chlupatých prasat“) 

• Vždy je všude spousta stánků, jídla, pití a hudby 



Termální lázně 
Anna Bath 

• V centru města, levné, nepřelidněné 

• Často slevy pro studenty a večerní koupání 



Výlety 

• Budapešť 

 



Výlety 
• Pécs 



Výlety 
• Debrecín 



Výlety 
• Bělehrad 



Výlety 
• Záhřeb 



Výlety 
• Timisoara 



Výlety 

• Lublaň a Maribor 



Finance 

• Příjmy: 

• 300€ = 93 000HUF 

• kapesné 

•  Výdaje: 
•  Ubytování:  
30 000 – 50 000 HUF 
•   Elektřina, voda, plyn: 
záleží na spotřebě, zvlášť 
•  Tarif: 4000 HUF 
•   Internet: 2000 HUF 
•   Stravování: ceny podobné 
našim 
•   Cestování, volnočasové 
aktivity 



Výhody/Nevýhody 
• + skvělá příležitost poznat cizí zemi a její kulturu a 

jazyk 

• + zlepšení jazykových dovedností, nejen AJ 

• + srovnání medicíny a výuky s cizí zemí 

• + poznání spousty nových lidí různých národností 

• + osamostatnění a řešení problémů „na vlastní 
pěst“ 

• + nezapomenutelné zážitky a přátelství na celý 
život 

• + POZOR!!! Szeged je vysoce návykový  



Výhody/Nevýhody 

• - několikaměsíční stres a nejistota, jestli 
všechno klapne 

• - velmi špatná počáteční komunikace ze strany 
IRO v Szegedu 

• - zdlouhavá maďarská byrokracie – spousty 
dokumentů a věcí k vyřízení(nejsem si jistá, 
jestli byly všechny nutné) 

• ALE!!! Vůbec se tím nenechte odradit, ve 
srovnání s celkovým zážitkem jsou to jen 
zanedbatelné maličkosti  

 



Děkuji za pozornost  

• V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte 
kontaktovat na FB : Lea Nováková 

nebo na mailu: lea.novakova11@gmail.com 


