Erasmus v Cagliari

Přišla Corona
Bohužel se můj Erasmus uskutečnil v době koronavirové pandemie,
takže jsem tam strávila cca měsíc a z toho polovinu v karanténě na
pokoji. Můžu ale poskytnout alespoň pár informací k zařizování na
začátku a některé informace jsem taky ještě stihla vytáhnout z
erasmáků, kteří v Cagliari strávili předchozí semestr.

Doprava
• Letěla jsem z Krakowa Ryanairem přímo do Cagliari. Na letišti mne
čekala jedna z místních z ESN (Erasmus Student Network) a doprovodila
mne až na hostel. Z letiště jezdí vlak a jste během chvilky v centru
Cagliari

Před odjezdem
• Připravte se na to, že s Italy není tak jednoduchá domluva :-D
• Žádné informace vám nepošlou, vše si musíte vyhledat sami na jejich
stránkách. Naštěstí tam mají vše vypsané krok po kroku, takže to zas
takový problém není.
• Dokumenty ke schválení jako Learning Agreement zasílejte s
dostatečným předstihem, někdy to fakt trvá, než vám ho podepsaný
zašlou zpět.
• Zapište se na kurz italštiny

Italština
• Jelikož byla v Cagliari výuka v italštině, bylo třeba pochytit základy
italštiny ještě před odjezdem
• Doporučuji Duolingo a knížku italsky za 4 týdny
• Mgr. Eva Skřičková, která před výjezdem italštinu přezkušuje, je
moc milá a určitě se ji nebojte kontaktovat i dřív, aby vám
poskytla nějaké tipy a triky. Dostala jsem od ní i kontakt na Itala,
se kterým jsem se pak párkrát sešla na konverzaci.

Ubytování
• Koleje univerzita neposkytuje, byt si musíte najít sami
• Při hledání před odjezdem můžete využít např. FB stránky ESN Cagliari
• Nebo si můžete zarezervovat např. hostel a po příjezdu navštívit ESN
kancelář. Snaží se pomoct a projdou s vámi všechny inzeráty a
na prohlídku bytu vám zajistí nějaký doprovod, abyste se domluvili
s majitelem
• Pozor! Většinou jsou jižanské byty chladné a bez topení. Takže na to
při balení myslete.

Univerzita
• Jak už to tak bývá, LF se nachází cca 7 km mimo město. Dá se tam dostat
metrem nebo autobusem. Můžete si koupit měsíční jízdenku za asi 7-8 eur.
Jestliže chcete být ve škole rychleji, hledejte bydlení u metra.
• Kurzy italštiny jsou třikrát týdně večer na univerzitě v centru
• Přednášky jsou povinné, ale dá se domluvit s jednotlivými vyučujícími, kdyby se
vám rozvrh překrýval
• Na některých předmětech nemají s erasmáky problém a vypíšou zkoušku i v
angličtině, na některých je s vyučujícím horší domluva a zkoušku vám umožní
pouze v italštině.
• Se zařízením praxe v nemocnici není problém
• Univerzita pořádá i kurzy italštiny přes semestr za 6 kreditů a cca 80 eur

Volný čas
• ESN Cagliari pořádá celý semestr výlety a akce, před začátkem semestru
Welcome Week
• Sporty, horolezectví, windsurfing - možnost skupinových slev s ostatními
erasmáky
• Pláž ;-)

• Užijte si pobyt a s případnými dotazy mne kontaktujte na FB Lucie Gawlowská
nebo na mail lucie.gawlowska@gmail.com

