
Pobyt Erasmus+ v Lundu 

V zimním semestru 2018/19 jsem coby student 3. ročníku bakalářského programu Obecná lingvistika 

– Švédská studia absolvoval skrze Ústav českého jazyka a teorie komunikace pobyt na lundské 

univerzitě ve Švédsku, a to zejména abych si prohloubil své jazykové znalosti.  

Hned po příjezdu se studentů ujali mezinárodní mentoři, a dokonce je odvezli do jejich bydliště. 

Následoval „Orientation week“, kterého se člověk účastní se svou mentorskou skupinou. Členství v ní 

mohu doporučit. Během týdne můžete jet s mezinárodními mentory na výlet, jedná se však o dosti 

drahé a masové akce.  

Lundská univerzita je velmi mezinárodní a studentům nabízí bohatý sociální život v tzv. 

„nationer“ (studentské kluby pořádající akce a nabízející ubytování aktivním členům), podmínkou pro 

vstup do nich je zaplacení poplatku za studentskou kartu (asi 300 SEK, tedy 30 euro). Kromě členství 

v klubu má člověk díky tomu i různé slevy (např. na jízdenky Flixbusu), mít kartu se tedy vyplatí. 

V rámci studentských klubů lze pracovat výměnou za jídlo a seznámit se tak s dalšími studenty. Na 

každé fakultě také funguje studentská unie, která organizuje jazykové kavárny, deskové hry apod. 

Existují samozřejmě různé studentské spolky. 

Studium 

Nevýhodou studia je, že si člověk může zvolit jen předměty za 30 kreditů, přičemž téměř každý kurz je 

za 7,5 kreditů. Rozvrh si člověk vybírá několik měsíců před začátkem semestru (spolu s ubytováním, 

viz níže), ale lze jej po příjezdu změnit. V aplikaci je třeba zvolit náhradní předměty, protože na svou 

první volbu se člověk většinou nedostane. Na humanitní fakultě jsem si vybral 4 kurzy ve švédštině – 

dva kurzy praktického jazyka pro cizince, které nebyly příliš zábavné, ale zato poměrně naučné, a dva 

kurzy pro budoucí učitele švédštiny, které mě svou povrchností a výkonem vyučujících spíše zklamaly. 

Mí spolužáci z Prahy, kteří si vybrali předměty přímo se netýkající jejich studií, byli o poznání 

spokojenější. 

Z mé zkušenosti obnáší studium mnoho domácí přípravy a čas strávený ve třídě je velmi krátký. 

Kromě toho je semestr rozdělen do dvou polovin a většina kurzů se vyučuje buď v jedné, nebo ve 

druhé části. Rozvrhy jsou koncipovány tak, aby měl člověk v ideálním případě v danou dobu jen jeden 

předmět, a proto máte hodinu třeba jen dvakrát týdně. 

Půjčit si knihy v univerzitní knihovně lze jen po jejich rezervaci o den dříve, proto doporučuji spíš 

fakultní knihovny, které jsou přinejmenším pro potřeby kurzů až na výjimky dobře vybaveny. 

Humanitní fakulta také nabízí možnost zarezervovat si vlastní studovnu pro případné projekty. 

Ubytování 

Sehnat ubytování v Lundu je extrémně obtížné, nemá-li člověk kontakty, a to především na podzim, 

kdy přijíždí nejvíce nových studentů. Je třeba nespoléhat se na univerzitní ubytování, je ho totiž velmi 

málo (a kromě toho je drahé). Doporučuje se začít hledat včas (třeba s půlročním předstihem) na 

stránkách jako bopoolen.se či blocket.se, tam ale člověk většinou nedostane na své zprávy odpověď.  

Nejlepším způsobem je kontaktovat studenty ve facebookových skupinách jednotlivých 

„nationer“ s dotazem, zda někdo nebude dávat svůj pokoj k dispozici. Doporučil bych zejména 

Smålands nation. V každém případě je důležité neposílat žádné peníze předem, trh s ubytováním je 

plný podvodníků. Pokud jste na pochybách, zkuste si osobu vyhledat na hitta.se. V případě, že nic 

nenaleznete, zkuste couchsurfing. Univerzita také během prvního dne úvodního týdne nabízí dočasné 



ubytování v soukromí přijíždějícím studentům, kteří nic nenašli. Jakmile se trochu usadíte, něco se 

objeví. 

Doprava 

Doprava ve městě i ve Skåne je velmi drahá (600 SEK za měsíční jízdenku, tedy asi 60 euro), proto se 

vyplatí pořídit si kolo, na kterém se člověk pohodlně dostane, kamkoli potřebuje. Kola se hodně 

kradou, proto je radno obstarat si kvalitní zámek. Zvolíte-li tuto levnější variantu, hledejte bydlení 

v Lundu, jakékoli dojíždění vás brzy omrzí. Zabavená kola se pravidelně prodávají na policejních 

aukcích, jejich stav je však velmi různý a ceny se mohou vyšplhat do závratných výšin. 

Stravování 

Lundská univerzita nemá menzu a fakultní bistra jsou drahá. Pokud si člověk nechce vařit sám, levný 

oběd lze sehnat v již zmíněných nationer. Ceny jídla v restauracích jsou ve Švédsku dost vysoké. 

Celkové náklady 

Stipendium pro Švédsko je 510 euro (asi 5100 SEK). Už jen nájem za pokoj přijde člověka v průměru 

na 3600 SEK (kolem 360 euro), proto je třeba počítat s vlastní investicí, ta však nemusí být příliš 

vysoká. Informujte se o zřízení švédského bankovního účtu, zpětně bych si ho nejspíš obstaral. 

Město a okolí 

V centru Lundu je pěkná katedrála a skanzen, za návštěvu stojí i městský park a botanická zahrada. 

Severovýchodně od centra je hezká vilová čtvrť. Ve městě je několik second handů se zajímavým 

zbožím. Lund leží v mírném kopci, zbytek Skåne je však dosti placatý, pro cyklovýlety tedy ideální. 

Krajina je zemědělská se spoustou statků a polí, lesů je minimum. Navštívit lze nedaleké Malmö 

s malým historickým centrem, velkým přístavem a mnoha second handy, nebo se přes Öresundský 

most přepravit do dánské Kodaně. Ve Skåne je také poměrně dost runových kamenů a několik tvrzí. 

Na pobřeží, z Lundu vzdáleném asi 20 km, jsou pláže s veřejnými saunami. 


