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Informace o zahraničním studijním pobytu v Nizozemsku
V této zprávě je možné si přečíst několik základních informací o zahraničním studijním pobytu
v Nizozemsku na univerzitě v Utrechtu. Uvedené informace vycházejí z mé vlastní zkušenosti,
kdy jsem strávila tři semestry na Utrecht University v roce 2006/2007. Je možné, že od této doby
se některé podmínky změnily, a tak nezaručuji, že všechny uvedené informace jsou aktuální a
bezchybné.

Informace o Nizozemsku:
Nizozemsko je nevelký, pobřežní stát s populací okolo 16 milionů obyvatel. Je to země s nejvyšší
hustotou zalidnění cca 480 ob/km2 na světě.
Dále, jde o vyspělou, moderní a také bohatou (=> pro nás drahou) zemi. Ekonomika Nizozemska
je odedávna založená na obchodu, v současnosti důležitou roli hraje i přeprava a finanční sektor.
Holanďané patří mezi nejvyšší národ, který pije nejvíce kávy a má největší počet jízdních kol na
obyvatele. Z mé zkušenosti mohu říci, že jde o velice otevřený, svobodomyslně a moderně
smýšlející národ. Důkazem je například možnost legálního prodeje a užívání lehkých omamných
látek, možnost uzavírání homosexuálních manželství a adopce dětí těmito páry nebo legální
prostituce. Velkým omylem by ale bylo domnění, že je Holandsko zemí s volnými zákony, kde se
smí téměř vše. Jde spíše o promyšlenou a také trochu experimentální politiku. Podle mého názoru
obyvatelé tohoto národa vynikají svým otevřeným myšlením a přístupem, zdvořilostí a také
asertivitou.
Nizozemci patří mezi nejsekulárnější národ západní Evropy (cca 35 % věřících), kdy převážná
většina věřících patří k protestantské církvi.
Nizozemsko je díky své koloniální historii a také své fungující ekonomice tradičně imigrantskou
zemí s velkým počtem mimoevropských národností (cca 18 % ob). Všechny tyto zmíněné
aspekty nasvědčují tomu, že se v Nizozemsku snadno setkáte s alternativním, nekonvenčním a
pro Čechy s neobvyklým a snad až s extravagantním smýšlením a chováním. Což je podle mého
názoru pro mladé lidi ve studentském věku velmi přínosná a zajímavá zkušenost!

Informace o Utrechtu:
Utrecht je 4. největší holandské město (cca 300 000 ob.), které se nachází ve středu Nizozemska.
Je to historické a zároveň studentské město, s největší univerzitou. Zároveň jde o významný
dopravní uzel.

Utrecht University:
Utrechtská univerzita je se svými 28 000 studenty (z toho 2 000 mezinárodních studentů) největší
univerzitou v Nizozemsku. Má 9 fakult a je 370 let stará. Tato univerzita patří v zemi mezi ty
prestižnější, a co se týká její úrovně, alespoň Faculty of Geoscience je podle mé vlastní
zkušenosti opravdu kvalitní. Kromě univerzity je ve městě také „hogeschool“ (30 000 studentů),
což je obdoba naší vyšší odborné školy.

Délka pobytu: 2 semestry (1. září 2006 – 4. července 2007)
Studium:
Školní rok není v Nizozemsku rozdělen do 2 semestrů, ale do 4 bloků, kdy každý trvá zhruba 1,5
měsíce. V každém bloku si student může vybrat maximálně 2 předměty. Je možné si vybírat jak
z Faculty of Geoscience, se kterou má naše katedra uzavřenou bilaterální smlouvu, nebo i
z jiných fakult utrechtské univerzity (možná účast, ale zaleží na zájmu vlastních studentů dané
fakulty, kteří mají vždy přednost). Nabízené předměty je možné si prohlédnout na stránkách:
http://www.geo.uu.nl/homegeosciences/studying/programmesinengl/socratesprogramm/courses/2
4317main.html. Každý předmět bývá 1–2x týdně po 1,5 hodině.
Výuka pro zahraniční studenty je přirozeně v angličtině. Hodin se ale účastní i nizozemští
studenti, někdy i ve větším zastoupení než studenti zahraniční. Úroveň znalosti angličtiny
v Nizozemsku obecně je velmi vysoká. A to rozhodně platí i o úrovni angličtiny na
univerzitách!!! Proto je nezbytné, aby student, který uvažuje o studiu v Utrechtu, již měl určitou
znalost tohoto jazyka!
Předměty jsou rozděleny do 3 úrovní podle obtížnosti. Je také možné požádat o předměty
z magisterského programu, které jsou ale podstatně obtížnější. Předměty typu I většinou uvedou
do dané problematiky, předměty typu II, III a IV (=magisterské) jsou už více zaměřeny a jdou
více do hloubky. Proto, pokud si student chce zapsat předměty typu III a IV, jsou někdy
požadovány dřívější znalosti daného tématu.
Celkem je možné zapsat se na 3 předměty s čistě rozvojovým zaměřením. Další předměty jsou
pak na magisterském oboru a některé doplňující i na bakalářském, které se k rozvojové
problematice také pojí.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsou tyto předměty přínosné. I když se některé informace, které
už z MRS v Olomouci známe, opakují, často bývají doplněny o informace nové nebo jsou
uvedeny v nových souvislostech.
Forma studia na univerzitách je v Nizozemsku podstatně odlišná od studia v České republice. Od
studenta je v mnohem větší míře očekávaná samostatná práce v průběhu vyučovacího bloku.
Každý předmět je založen na dané literatuře (většinou jedna kniha), kterou by měl student
v průběhu bloku pravidelně načítat (cca 20–50 str. angl. textu na hodinu). Dále, v předmětech III.
a IV. úrovně se píše několik samostatných esejů již v průběhu bloku. Každý předmět je pak
zakončen jednak společným esejem, na kterém většinou spolupracují skupinky okolo 3 studentů a
pak také písemnou zkouškou (většinou typ multiple-choice test). Student může očekávat zpětnou
vazbu a často konstruktivní kritiku ke své práci, která většinou pomáhá ke zlepšení úrovně
studentova písemného projevu a schopností!!!

Náklady:
Ubytování je v Nizozemsku a obzvláště v Utrechtu mnohem dražší než v ČR. Pro zajištění
bydlení je možné požádat univerzitu (cena ale často bývá vyšší), nebo si ubytování zajistit
sám/sama. V Utrechtu je ale nedostatek ubytovacích prostor, proto je potřeba počítat s nějakým
časem navíc. Osobně doporučuji požádat univerzitu o zajištění ubytování na 1–2 první měsíce (a
podepsat s nimi smlouvu jen na tuto dobu) a v průběhu si zajistit něco vlastními silami.
Ubytování přes univerzitu je většinou v rozmezí 350–600 eur/měsíc. Sami si můžete najít
ubytování už od 150–200 eur. Většinou se ale ceny pohybují okolo 300 eur/měsíc.
Doprava: Pro pohyb po městě je určitě nejlepším prostředkem kolo. To se dá sehnat od 50 eur (10
od dealerů – jde o kola kradená). Kola jsou velice jednoduchá a staromódní, i tak se ale VELICE

kradou!!! Je proto dobré investovat i do KVALITNÍHO zámku (v NL okolo 15 eur, v ČR již od
100 Kč). V Nizozemsku je navíc mírné klima, takže je možné kolo používat jako dopravní
prostředek po celý rok (musíte být ale trochu odolnější). Veřejná městská doprava je poměrně
drahá! Okolo jednoho eura za jízdu. Proto se kolo opravdu vyplatí.
Doprava mezi jednotlivými místy je zabezpečená autobusy, nebo velice pohodlnými a přesnými
vlaky, které jsou ale také za odpovídající cenu. Je proto výhodné vyřídit si slevovou průkazku
(cca 50 eur), se kterou se snižuje cena jízdného vlakem o 40 % a je možné vzít s sebou i další 3
osoby, které mají právo využít stejné slevy.
Náklady na jídlo, vyjdou v NL podobně jako v ČR, pokud nakupujete v supermarketech a vaříte
si sami. Stravování v restauracích i rychlých občerstveních je ale PODSTATNĚ dražší (cca od 3
eur).
Je také třeba počítat s náklady na knihy pro jednotlivé předměty. Ty se v originálním vydání
pohybují okolo 50 eur za kus. Je ale možné si knihy vypůjčit a okopírovat, pak jsou náklady
podstatné nižší (cca 5 euro).

Stipendium:
Výše stipendia se každým rokem mění. V roce 2006/2007 bylo stipendium z Erasmus programu
pro Nizozemsko 410 eur.

Možnost výdělku:
Od jara 2007, kdy NL otevřelo svůj pracovní trh i pro nové členské země EU je možné si sehnat
brigádu vedle studia. V Utrechtu je několik pracovních agentur, které práci pro studenty zajišťují.
Například agentura UBN je schopná zajistit práci i pokud nemluvíte nizozemsky. Samozřejmě, že
jde o nekvalifikovanou práci, většinou v továrnách, nebo v restauračních zařízeních. Nicméně,
jde o zajímavou zkušenost, která vám navíc může pomoci vylepšit vaší finanční situaci (která je
v Holandsku často pod tlakem). K zapsání do pracovní agentury potřebujete cestovní pas, tzv.
sofi číslo (= identifikační číslo, o které si lze zažádat na místních úřadech) a potvrzení o studiu,
díky kterému získáte výhodnější platové podmínky.

Celkové hodnocení:
Mé celkové hodnocení ročního studijního pobytu na univerzitě v Utrechtu je velize pozitivní.
Během tohoto roku jsem si jednak rozšířila své znalosti o nové informace, ale také jsem získala
zkušenost, jakým jiným způsobem může výuka na vysoké škole probíhat. Tento způsob mně
osobně vyhovoval více, protože podle mého názoru více rozvíjí studentovi schopnosti, což je
motivující. Nicméně je pravda, že první měsíce, kdy si člověk na tento nový systém zvyká, jsou
obtížné.
Velice kladně hodnotím i zkušenost, kterou jsem získala 12měsíčním pobytem v jiné zemi
s podobnou, ale pořád ne úplně stejnou kulturou. Během tohoto roku jsem poznala mnoho
zajímavých lidí a také jsem získala zajímavé kontakty a zkušenosti, které mi pomohly ujasnit si
mé další kroky, týkající se studia i mé pozdější profese. Rozhodně všem zájemcům takový
studijní pobyt doporučuji!

