
Zimní semestr 2018/2019 v Lundu 

V zimním semestru 2018/2019 jsem absolvovala pobyt na Lundské univerzitě, kterou mohu 

jednoznačně doporučit. Vyjížděla jsem jako studentka 4. ročníku dvouoboru Švédská studia -

Divadelní věda přes Ústav českého jazyka a teorie komunikace. 

UNIVERZITA 

Od příjezdu, při kterém se nás na nádraží ujali místní studenti, o nás bylo ze strany univerzity 

velmi dobře postaráno. Absolvovali jsme informační den, během kterého jsme získali 

všechny potřebné informace. Nadcházející 2 týdny byly určené pro seznamovací aktivity. 

Každý student byl přidělen do jedné skupiny, ve které nadále probíhaly různorodé činnosti. 

Byl to skvělý způsob poznávání nových lidí, aniž byste si připadali „ztraceni v davu“.  

Během semestru je více než žádoucí, zapsat se do takzvaných „nationer“ (studentské spolky). 

Jako člen takového spolku pak můžete navštěvovat různorodé akce, ostatní spolky, pracovat jako 

dobrovolník za jídlo zadarmo, ale hlavně je vám vystavena speciální studentská kartička, kterou 

můžete nadále využívat pro různé slevy.  

Samotné studium bylo koncipováno do dvou částí během semestru. Nevýhodou bylo, že jsme si 

mohli zapsat předměty pouze za 30 kreditů, přičemž jeden předmět byl většinou za 7,5 kreditu. Bylo 

nám doporučeno, abychom si zapsali 2 předměty v první části a dva v části druhé. Problém byl, že ve  

druhé části semestru bylo na výběr méně kurzů, které by se mi hodily.  

Celkově je studium na Lundské univerzitě koncipováno spíše jako domácí studium. Jako student 

netrávíte ve škole tolik času, ale naopak dostáváte hodně domácích úkolů či seminárních prací.  

UBYTOVÁNÍ 

Sehnat ubytování v Lundu je velmi náročné. Já jsem si začala hledat ubytování už v  dubnu, což se mi 

nakonec vyplatilo. Rozhodně není dobré, spoléhat se na přidělení koleje, jelikož je jich velmi málo na 

velký počet studentů. Já si našla ubytování na stránce bopoolen.se, ale doporučuji i facebookové 

skupiny nebo přímo „nationer“.  

MĚSÍČNÍ NÁKLADY 

Ze stipendia jsem každý měsíc dostala 510€, což bohužel nestačí na pokrytí všech nákladů. 

Ubytování se průměrně pohybuje okolo 300-450€ a ostatní náklady (jídlo, doprava,…) mě 

vyšly zhruba na dalších 300-400€. Celkové náklady tedy činily okolo 750€ měsíčně. 

DOPRAVA 

V Lundu je nejběžnějším způsobem dopravy jízda na kole. Doporučuji si s sebou přibalit 

přední i zadní světlo, které je v Lundu povinností. U nás ho seženete rozhodně levněji. 

Veřejná doprava funguje velmi dobře a se spoji není žádný problém. Bohužel je ale poměrně 

drahá.  



DALŠÍ TIPY 

1) Rozhodně si začněte zařizovat ubytování co nejdříve, nikdo vám nezaručí místo na 

koleji. 

2) Ve Švédsku je placení kartou velmi běžné a dá se s  ní zaplatit téměř cokoli a kdekoli, 

není proto potřeba měnit si větší sumy peněz. 

3) Zapojujte se co nejvíce do akcí studentských spolků. Hlavně ze začátku. Je to asi ten 

nejlepší způsob poznat nové přátele. 

4) Připravte se na to, že jestli seženete ubytování na koleji, budete si většinou muset 

kupovat veškeré vybavení (postel, stůl, skříň,…) sami. Není s  tím však žádný problém, 

jelikož si můžete koupit potřebné věci z druhé ruky od odjíždějících studentů a na 

konci pobytu vše zase prodat.  

5) Rozhodně využijte svého pobytu k výletům do okolních měst či národních parků.  

 

Přeji mnoho krásných zážitků! 

Tereza Dolinová 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


