ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO/VÝZKUMNÉHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Země výjezdu: Austrálie
Akademický rok a semestr výjezdu: 2012/2013
Délka pobytu: od: 22.2.2013

do: 30.6.2013

DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
- Obor studia: Sociální a kulturní ekologie
- Ročník studia v době výjezdu: 3. ročník
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA/INSTITUCE: The University of Melbourne
- Zaměření/obor studia: Environmentální studia
- Internetové stránky: http://unimelb.edu.au/

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM
Jak jste se o zahraniční univerzitě/instituci dozvěděl/-a?

Z informační tabule na FHS.
Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu/instituci?)
Motivační dopis, předpokládaný studijní plán a záměr, jazykový certifikát, životopis a vyplněné dokumenty
požadované UK.
Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita/instituce jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?)
Ano, The University of Melbourne požadovala buď IELTS či TOEFL. Já jsem dělal IELTS (chtěli úrovně 7.0 a výše),
ale nakonec se ukázalo, že stačí potvrzení jazykové katedry o vaší jazykové úrovni (musí být ekvivalent nebo vyšší
C1 v rámci evropského jazykového rámce). Já jsem chodil na volitelný pre-proficiency kurz a proto mi bylo
potvrzeno C1, což bohatě stačilo.
Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?)
Studijní vízum je do Austrálie povinné. Avizováno bylo, že vyřízení muže trvat i měsíc, ale nakonec se mi jej
podařilo vyřídit standardně elektronicky za 4 dny. Vízum stálo cca 10500 Kč.
Pojištění (Bylo nutné zřídit si zdravotní pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?)

Pojištění požadovali jejich sjednané – tedy OSHC od Allianz, které stálo $259 (cca 5200 Kč).
Doprava (Jak jste se dopravil/-a do místa pobytu? Kolik cesta stála?)
Dopravil jsem se letadlem přes několik přestupových míst (Londýn, Colombo, Kuala Lumpur). Letenka stála
zhruba 30 000 kč.
Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?)
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Bylo mi poskytnuto 60 000 Kč z Fondu Mobility UK a 20 000 Kč z fakultního fondu Freemover. Poskytnutá finanční
podpora pokryla mé výdaje zhruba ze 45% a to jsem se musel skutečně uskromnit. Je skutečně nutné mít
dostatek vlastních prostředků na dofinancování.
II. PRAKTICKÉ OTÁZKY
Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita/instituce ubytování zajistit? Kolik stálo?)
Ubytován jsem byl v privátním domě s dalšími 6 studenty. Měl jsem svůj pokoj a společně jsem užívali všechny
ostatní prostory – kuchyň, koupelnu i obývací pokoj. Ubytování jsem našel naprosto sám. Univerzita nabízela
velmi drahé a omezené ubytování. Nutno dodat, že právě výběr ubytování je skutečně velmi náročný a stresující.
Platil jsem $145/týdně + energie a internet, což bylo měsíčně cca $630. A to jsem bydlel asi 8 kilometrů od centra
(tramvají 25 minut).
Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?)
Stravoval jsem se výhradně z vlastních zdrojů. Jídlo v restauracích je obecně dost drahé. Výdaje na stravování cca
$5-$7/den.
Zdravotní péče (Pokud jste potřeboval/-a, byla dostupná? Kolik stála?)
Základní zdravotní péči jsem nevyužil, ale potřeboval jsem ošetřit zuby a ty nejsou v žádném případě kryty výše
zmíněným pojištěním. Za banální prohlídku u zubaře (trvala cca 15 minut) jsem zaplatil $125 a výsledkem bylo
zjištění, že mi budou muset trhat nervy a čistit kanálky. Tento zákrok by mě stál přibližně $1200 (24 000 kč) a tak
jsem zbytek pobytu (cca 2,5 měsíce) přežíval na Ibuprofenech.
Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?)
V Melbourne se dá dobře dopravovat na kole, ale vzhledem k jednosemestrálnímu pobytu jsem do kola nechtěl
investovat. Cestoval jsem tedy tramvají, kde jedna cesta vyjde na $3,5 (musíte si ale nejdříve pořídit kartu na
městskou dopravu za $5). Denně se platí maximálně $7 v rámci prvních tuším 3 zón v centru. Je možné zakoupit i
měsíční či tříměsíční ´lítačku´, která vyjde o něco levněji. Bohužel jsem jako magisterský student neměl nárok na
studentskou slevu, což činí 50%.

III. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří mají zájem o tuto univerzitu/instituci či zemi?
Studium na The University of Melbourne bylo skvělou studijní volbou. Škola má vysoké akademické nároky a
předpokládá, že se ji budete maximálně věnovat (což implicitně znamená, že pracovat se dá jen velmi omezeně,
pokud chcete dosáhnout dobrý výsledků – nemluvě o tom, že pracovní trh v Melbourne v současné době
reflektuje krizi - a to nemluvím o tom, jak moc mě limitovalo to, že jsem měl pracovní vízum jen na 6 měsíců a
tím jsem přišel o spoustu možností dostat práci). 8-10 hodin studia/den během semestru je standard. Na druhou
stranu musím podtrhnout vysokou finanční náročnost studia a pobytu v této zemi. Ta je určitě nezanedbatelnou
překážkou při rozhodování o výměnném pobytu.
Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):
Pokud budete potřebovat nějaké doplňující informace, piště na: michal.jonak@email.cz
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Děkujeme za vyplnění!
Poskytnuté informace mohou pomoci dalším studentům.
Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.
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