Závěrečná zpráva o zahraničním pobytu
uskutečněného prostřednictvím rozvojového projektu MŠMT

na TU Wien

Přijetí
Na TU Wien jsem byl přijat panem Dr. Pitzekem z International office TU Wien. Pro přijetí na
TU Wien bylo ještě nutné získat příslib přijetí od jednoho profesora na příslušném ústavu.
Dr. Pitzek se stará o všechny potřebné záležitosti ohledně výměnných pobytů a navíc nabízí
kurz němčiny pro cizince na úrovni B2.
Vždy před začátkem semestru je pořádaná Dr. Pitzekem informační schůzka, kde je
vysvětleno jak se přihlasit a zapsat na TU Wien. Po zápisu na studijním oddělení
(Studienabteilung) obdrží každý student po zaplacení poplatku cca 15€ průkaz studenta (obr.
1).

Obr.1 Průkaz studenta.

Ubytování
Ubytování mi bylo zajištěno organizací OeAD, která nabízí službu ubytování pro zahraniční
studenty. Za tuto službu ovšem poté strhává každý měsíc 15€. Takže pokud si někdo najde
ubytování sám ušetří 60€ za 1 semestr.
U OeAD si sice student připlatí, ale je v podstatě jisté, že ubytování bude mít v požadovaném
termínu (začátkem semestru) ve většině případů na kolejích s ostatními zahraničními studenty.
Velkou nevýhodou je nutnost zaplatit zálohu předem, protože pokud po uplynutí 11 dní od
obdržení nabídky chcete odmítnout navržené ubytování přicházíte o zálohu, která je 650€.
(Bližší informace o mém ubytování na kolejích – Infoblatt a Unterkunftbestätigung). Některé
koleje nabízí možnost úschovy kola v kolárně. Je ovšem nutné zaplatit zálohu v mém případě
40€ (obr. 2). Dále se platí ještě záloha za klíč. Nájem nelze platit v hotovosti proto je výhodné
založit si v Rakousku účet. Založení studentského účtu je ve většině případů zdarma. Takto
lze ušetřit cca 3,5€ za platbu u pokladny přímo v bance.

Obr. 2 Potvrzení o záloze na kolo 40€ a platba nájmu.

Doprava do Vídně
Domů a do Brna jsem jezdil výhradně vlakem. Je výhodné si nechat vystavit kartu tzv.
VORTEILSKARTE (obr. 3 a obr. 4), která umožní slevu 50% z běžné ceny a stojí 19,90 € do
26 let a 100€ od 26 let. I přesto je cesta vlakem poměrně drahá. Je výhodnější koupit si
jízdenku u automatu (obr.5), které se nachází na každém větším nádraží. Takto lze ušetřit
zhruba 2 €, které se platí při platbě u pokladny (obr. 6). Ušetřit lze ještě koupí jízdenky po
hranice a za hranicemi si koupit novou jízdenku. Pouze přejezd přes hranice stojí 2 € . Tedy je
nejlepší koupit jízdenku u automatu na trase Wien-Simmering – Břeclav-Grenze která stojí 7€.

Obr.3 Provizorní VORTEILSKARTE platná 2 měsíce.

Obr. 4 Vorteilskarte

Obr.5 Lístek zakoupený v automatu.

Obr. 6

Doprava ve Vídní
Bydlel jsem poměrně daleko od univerzity, která sídlí v centru na Karlsplatz. Metro jsem
využíval jen minimálně. Jezdil jsem každý den 7 km do školy a 7 km zpět. Ve Vídni je 1000 km
cyklostezek a kolo ideální dopravní prostředek. Pokud nemáte možnost vlastního, nabízí
město Vídeň v podstatě na každém rohu zapůjčení kola, přičemž prvních 30 min je zdarma.
Což je většinou dost na to někam dojet. Kolo si můžete vypůjčit z kolové stanice a poté ho
vrátit zase do jiné. Jinak jedna jízda městskou hromadnou dopravou stojí 1,8€ (obr. 7) a
celodenní jízdenka 5,7€ (obr. 8). Studenti si můžou pořídit tzv. Semesterticket na 4 měsíce,
který stojí tuším 320€.

Obr.7

Obr.8

Studentský život
Studijní záležitosti zahraničních studentů řeší Dr. Pitzek. Jednou týdně jsou skupinou
domácích studentů ESN organizované párty, kde je vstup podmíněn kartou ESN (obr. 9 a obr.
10). Dále ESN organizuje spoustu výletů a kulturních akcí ve Vídni i okolí. Nabízí také SIMkartu za 2€

Obr. 9
Obr. 10
Obr. 11
Kopírovat a tisknout lze na TU pomocí speciální papírové karty zakoupené v COPY Centru
(obr. 11). Její cena závisí na počtu kopií (pro studenty je levnější).
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