
Levné cestování
Už dopředu je potřeba si zjistit ceny MHD ve městě, kam pojedete na Erasmus. Téměř vždy je 
cestování dražší v hlavním městě. Stejně tak i mnoho jiných životních nákladů, proto bych dopor-
učoval si vybírat menší města. Ale jde pouze o mé osobní doporučení.
Malá města (cca do 100 tisíc obyv.) mají tu výhodu, že se téměř všude můžete dostat pěšky. 
Alespoň na ta nejdůležitější místa - centrum, koleje, univerzita.

Tím také výrazně ušetříte na cestovném. I když si mnozí myslí, že chodit do školy každý den 40 
minut a poté 40 minut pěšky zpět na koleje je naprostá hloupost. Věřte, že není. Kromě zdravého 
životního stylu, ještě ušetříte a kolikrát vám cestu zpříjemní kolegové, kteří sdílí stejný osud :)

Pojištění: 
Většinou není potřeba si shánět speciální pojištění. Dnes je často zvykem, že úrazové pojištění 
dostanete např. k platební kartě při založení studentského účtu. Dejte si pozor na délku pokrytí 
pojištění.

Bankovní účet:
Tady je potřeba se zamyslet, jestli si zařídíte účet v zahraničí (v zemi, kam jedete na studijní 
pobyt) nebo jestli je nutné si zařídit účet v eurech u nás doma, popř. jestli si vystačíte se svým 
běžným účtem.
Pokud máte studentské výhody typu jeden výběr měsíčně v zahraničí zdarma a univerzita 
nepodmiňuje stipendium založením účtu v eurech, pak nemusíte nic řešit.
Založit si účet v eurech nepovažuje řada studentů za výhodné, jelikož se na ně často nevztahují 
klasické studentské výhody. (poplatky za vedení účtu apod. nejsou výjimkou). Založení účtu v 
zahraničí je praktické v tom smyslu, že bez problému vybíráte peníze z bankomatu, ale poplatky 
za převod peněz na tento účet tuto výhodu často přebijí.

Navíc platit kartou můžete téměř kdekoli bez poplatku. Takže pokud jedete do civilizované země, 
pak rozhodně doporučuji používat pouze svůj běžný účet a co nejvíce se snažit platit kartou a co 
nejméně vybírat z bankomatu. Tato varianta je asi nejlevnější.

Jak si užít Erasmus:
Tady bych doporučil asi jediné - Socializace je základ. Erasmus poskytuje jedinečnou příležitost 
strávit část roku daleko od domova. Tím vás nutí vytvářet si nové vazby. Pokud bydlíte na kole-
jích, pak máte vyhráno :) Vše půjde samo. Většina ostatních studentů přijela na erasmus, aby si 
danou zemi procestovala a užila si místní kulturu. Věřím, že nebude problém se k nim přidat ;)
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Po příjezdu:
Hodně studentů se bojí všech formalit a povinností, které nastanou po příjezdu. Např. uznávání 
předmětů. Stejně tak je ale řada studentů, kteří celé studium nic moc neřeší. O něčem, jako je 
confirmation of study period nebo transcript of records, asi nikdy neslyšeli. (2 nejdůležitější 
dokumenty, které musíte domů přivézt).

Většina předmětů se uznává jako volitelné (C). Tady vás asi nikdo nebude omezovat v zápisu a vy 
nebudete řešit komplikace s uznáváním. Pokud si chcete nechat předměty uznat jako povinné 
nebo povinné volitelné (A, B), budete muset dlouho řešit formality na svém oboru a také s 
koordinátory. Záleží na vás, zda-li tyto formality budete chtít řešit. Spousta studentů se spokojí s 
volitelnými předměty a poté si povinné dožene na domácí univerzitě následující semestr.

Každopádně pokud se vám povede najít předmět na zahraniční univerzitě, který se shoduje s 
povinným předmětem na vaší domácí fakultě, pak máte velkou šanci, že vám jej uznají. Poté už 
tento předmět nemusíte studovat doma, ušetříte tak čas a energii.

Mezinárodní studentský klub
Jak nejlépe popsat náš klub? Podle některých vniklo ISC (international student club) hlavně 
proto, aby léčil tzv. post-erasmus syndrom :)
Jde o situaci, kdy student přijede z Erasmu a chybí mu mezinárodní prostředí, erasmus párty, 
každodenní komunikace v angličtině a jiných jazycích. Mezinárodní studentský klub je ideálním 
místem právě pro tyto duše :)

Dle mého názoru je ISC ideální také pro ty z vás, kteří stále váháte, jestli někam vyjet na studijní 
pobyt.

Jak začít v ISC MU Brno? Nejjednodušší je podat si přihlášku :) Téměř každý u nás začínal u 
tutoringu. Jde o nejdůležitější činnost našeho klubu. Vybereš si zahraničního studenta, který na 
MU bude studovat následující semestr. Pomáháš studentovi při jeho příjezdu, dále potom v 
průběhu semestru. Je třeba brát v úvahu, že je pro něj vše nové, takže při seznamování strávíte 
spoustu času. Není výjimkou, že vznikne přátelství na celý život :)

Každopádně si procvičíte cizí jazyk a rozšíříte obzory. Zjistíte, jaké je studium v zahraničí ještě 
před tím, než sami vyjedete na studijní pobyt. Pobyt v mezinárodním prostředí vás jistě obohatí a 
celé studium tak dostane další rozměr.

ISC MU Brno nabízí i řadu dalších příležitostí. Organizace nejrůznějších akcí, ať už jde o organizací 
parties nebo dobročinných projektů. Pro mnohé je pak ISC ideální možností získat cennou praxi a 
tím i možnost obohatit svůj životopis.

Více informací na: isc.muni.cz


