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Studium
Vzhledem ke svému studijnímu programu jsem se rozhodla jet na Erasmus+ do Nijmegenu,
kde na Radboud University je možné studovat podobný obor jako je humanitární a sociální
práce. Studium je realizované převážně na fakultě managementu, není však problém zaspat
si předměty i z jiných fakult, budou-li všechny zúčastněné strany souhlasit. V podstatě si
student zvolí zaměření sám, záleží na jeho preferenci. Nemyslím si však, že je na Radboud
možné studovat vyloženě sociální práci, to především proto, že se liší legislativně dle dané
země.
Semestr je rozdělen do 2 částí po 2 měsících, které jsou zakončeny zkouškovým obdobím,
to tedy během semestru nastane 2x. Studium je co se týče přípravy do hodin náročnější,
student opravdu musí přijít připraven jinak se neorientuje ve výkladu a v problematice,
nemůže se účastnit diskuzí apod. Zkoušky samotní jsou však hodnoceny mírněji, více je
zaměřena pozornost na komplexní pochopení tématu než na detaily a přesnou terminologii.
Přístup vyučujících je více ležérní a přátelský, na druhou stranu si zachovávají akademickou
úroveň. Zázemí university je vynikající, od kantýn, studijní prostory (které jsou v podstatě
všude, student se může kdekoli kdykoli posadit nebo připojit na PC) až po přístup na
eduroam a dostupnost veřejné dopravy/stojanů na kolo, jak jinak.
Ubytování
Vzhledem ke snížené částce příspěvku na mobility (cca 400€/měs.) je dle mého názoru
nemožné bydlet na kolejích zřízených skrze univerzitu, nájem je totiž v rozmezí od 360€ do
395€. Pokud má student s příspěvkem vyžít i v rámci stravování apod., je nucen najít si
ubytování sám. Což je také velmi náročné, nikdo většinou krátkodobé zahraniční studenty
neubytuje. Nicméně pokud se člověk umí zeptat, najít ty správné skupiny na různých
serverech a pod, dokáže si najít ubytování i v rozmezí 250€-350€, ideálně u rodilých
Nizozemců nebo na nějakém studentském bytě.
Celkové hodnocení
Motto Radboud University je changing perspective a to je přesně to, co mi pobyt
v Nijmegenu umožnil. Nejen v rámci studia, ale i v rámci kulturních rozdílů a možností
západní společnosti.
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