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Předodletové záležitosti 

Pro výjezd do Ruska je potřeba vízum. To jsem si zařizoval přes oficiální ruské vízové centrum v Praze 
ve Spálené. Je možnost zažádat si o vízum přímo na ruském velvyslanectví v Praze, čímž se ušetří za 
zprostředkovací poplatek vízovému centru, ale objednací termíny návštěv na velvyslanectví jsou 
dlouho dopředu zaplněné, zvlášť v lednu, kdy mají Rusové novoroční volno. Studijní vízum dostanete 
maximálně na 90 dnů, poté je třeba si v Petrohradě zažádat (v kooperaci s univerzitou) o jeho 
prodloužení na zbylou část pobytu, tj. do konce června (tehdy se opět musí platit správní poplatek). 
K žádosti o vízum je třeba doložit pojištění na celou dobu zahraničního pobytu; je třeba mít ho 
sjednané speciálně na pobyt v Rusku, celoroční pojištění prý není – podle sdělení vízového centra – 
velvyslanectvím, které o udělení víza rozhoduje, akceptováno.  

Financování 

Co se týče financování studijního pobytu, meziuniverzitní dohoda UK a SPbGU je nastavena tak, že 
student neplatí školné, ani kolejné, což by byly největší výdaje. Pokud tedy student nebydlí 
v podnájmu, zůstávají na něm jen výdaje za stravování, volnočasové aktivity (vč. cestování po Rusku) 
a dopravu po Petrohradě, resp. také výdaje za dopravu do/z Ruska a výdaje spojené 
s předodletovými záležitostmi (vízum, pojištění, vyšetření HIV). Já jsem si pokrýval veškeré výdaje 
sám, resp. za přispění rodičů, možností finanční podpory (např. z Fondu mobility UK) jsem nevyužil. 
Celkem mě pětiměsíční pobyt v Rusku, včetně letenek, víz atp., stál 50 000 Kč. 

Studium 

Jako zahraniční student můžete na petrohradské univerzitě studovat buď předměty svého oboru, 
nebo absolvovat „full-time“ jazykový kurz ruštiny (popř. můžete zvolit kombinaci obojího). Já jsem si 
vybral druhou možnost – plnohodnotnou výuku ruského jazyka. Výuku zajišťoval Institut ruského 
jazyka jako cizího jazyka. Na začátku semestru byl rozřazovací test (písemný), kterým byli studenti 
rozděleni do skupin podle úrovně znalostí ruštiny. Co můžu soudit, v deváté (jazykově nejschopnější) 
skupině byly předměty: gramatika, (ruská) kultura, obchodní jazyk, (ruská) literatura, v rámci těchto 
předmětů se rozšiřovaly kompetence zvláště v oblasti vyjadřování ústního (diskuse) a písemného 
(eseje), porozumění textu (rozbor literárních textů) a mluvenému slovu (sledování videí). Na závěr 
semestru proběhly ne nijak obtížné zápočtové testy, resp. ústní zkoušky. Pokud se v průběhu studia 
objevil nějaký problém, v součinnosti s ruskou koordinátorkou studia se vždy vyřešil. 

Kolej 

Ubytování zahraničních studentů na kolejích je z mého pohledu dobré a dostačující. Jednak se kolej 
nachází na pěkném místě v západní části Vasiljevského ostrova (z budovy je výhled na jen několik 
desítek metrů vzdálený záliv, kde je možné trávit čas s kamarády) a nedaleko centra (za dvacet minut 
můžete být na Něvském prospektu) a jednak jsou byty prostorné a často i rekonstruované.  

Společenské aktivity 

Ač ruské univerzity nejsou zahrnuty do evropského projektu Erasmus+, přesto na Petrohradské státní 
univerzitě funguje pobočka ESN (Erasmus Student Network), která v průběhu roku pořádá různé 
pravidelné i jednorázové aktivity  – exkurze, Speaking Clubs, Movie Night atp. Účast na těchto akcích 
vřele doporučuji, zvláště užitečný je Welcome Week, což jsou aktivity prvního týdne semestru sloužící 
pro zorientování se na univerzitě, ve městě, mezi spolužáky… Mimo to je možné využít „Buddy 



Programme“, ve kterém dostanete ku pomoci (zvláště pro první týdny pobytu) místního studenta, 
který vám může pomoct vyřešit nejasné situace. 

Volný čas 

Petrohrad je nádherné město plné možností zvláště pro kulturní život. Já osobně jsem jich využíval, 
co mi čas dovolil. Velkou výhodou je fakt, že jako student ruské univerzity (přesněji jako držitel 
ruského studentského průkazu), máte na mnoha místech výrazné slevy, pokud vůbec něco platíte. 
Například do Ermitáže je vstup pro takové „ruské“ studenty bezplatný. Také v divadlech je možné 
využívat studentské slevy (např. studentské středy v Michajlovském). Slevy na studentský průkaz ale 
můžete uplatnit i při návštěvě některých restaurací, jako např. Market Place. Rozhodně stojí za to 
vypravit se i na nějaký koncert – nabídka je velmi stylově pestrá a každodenně nabitá, že si vybere 
určitě každý. A ceny na většinu těchto kulturních akcí jsou v porovnání se západní, ale i střední 
Evropou velmi nízké. Kromě výše zmíněného je samozřejmě možné najít si i další aktivity dle svých 
domácích standardů – nedaleko od koleje je fitness centrum, v areálu filologické fakulty je bazén, při 
univerzitě působí pěvecký sbor…  

Zhodnocení 

Semestrální pobyt v Petrohradě byl pro mě jedinečnou životní zkušeností a zážitkem a měl 
mimořádný přínos. V první řadě naplnil má očekávání ohledně jazyka – má znalost ruštiny se výrazně 
zlepšila, a to nejen díky univerzitnímu kurzu, ale hlavně díky každodenní komunikaci se spolužáky, 
kamarády, místními lidmi... Oceňuji rovněž multikulturní prostředí koleje, kde jsem kromě nových 
kamarádů získal i vhled do zásadních témat jiných národů. Plně saturován jsem byl také z kulturní 
stránky – vedle „pasivních“ návštěv kulturních událostí jsem se aktivně zapojil do činnosti pěveckého 
sboru univerzity, čímž jsem měl jednak možnost vystupovat na předních scénách Petrohradu, ale 
hlavně jsem získal mnoho ruských přátel.  

Studijní pobyt v zahraničí všem zvažujícím vřele doporučuji. Kromě zvýšení jazykové úrovně si člověk 
může výrazně rozšířit své kulturní obzory a rozvinout své dovednosti.  

 


