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 Jely jsme 1. března Flixbusem z Prahy (Nedoporučujeme :D)

 Přestupovaly jsme v hlavním městě Záhřeb.

 Flixbus je cenově dostupný, ale my bychom doporučily zvážení letecké dopravy 
nebo RegioJet.

 Když jsme dojely do Splitu na hlavní nádraží, tak si zavolejte Uber a nikoli obyčejné 
taxi, jak jsme to udělaly my (Poznají, že jste turisti a ceny jsou automaticky nahoru.)



Odjezd se nám 
prodloužil. Musely jsme 
čekat 7 hodin na další 
spoj.



UBYTOVÁNÍ

 Pokud byste chtěli bydlet na koleji, je 
potřeba se tam přihlásit už v říjnu, nebo 
listopadu. (Jsou dvě možnosti: Campus 
nebo Spinut)

 My jsme na koleji nebydlely, ale našly 
jsme si byt pro studenty (Odkaz na 
ubytovací stránku vám rády pošleme).

 Byly jsme spokojené, protože jsme tam 
potkaly i další studentku z Erasmu a 
mohly si popovídat a tím i procvičit 
angličtinu.

 Cena za měsíc byla rozumná, a umístění 
jsme měly ideální (Blízko k centru, moři, 
škole i k nemocnici).





 Ve Splitu začínal semestr až 3.března.

 První den měli pro nás, zahraniční studenty, připravená welcome day. 

 Seznámili nás se studentskými organizacemi a různými aktivitami, do kterých jsme 
se mohly v průběhu erasmu zapojit. 

 Celý první týden byl ve znamení seznamování, mohli jste si „pořídit“ buddyho, který 
by vám poradil se vším.

 Organizátoři z ESN naplánovali spoustu akcí, kde jste se mohli seznámit s 
ostatními (PubQuiz, Piknik, Bus tour, Blind date,…).

 Dostaly jsme i univerzitní tričko!





PRAXE

 Všechno začalo slibně. Náš koordinátor 
Mario nás před začátkem praxe 
seznámil s našimi budoucími mentory a 
vrchní sestrou nemocnice.

 Měly jsme mít praxi na JIP a dětském 
oddělení, což se splnilo tak napůl.

 Kvůli covidu jsme byly jenom na JIP, ale i 
za tak krátký čas jsme toho hodně viděly 
a poznaly.

 Náš mentor neměl vůbec problém s AJ, 
všechno nám ukázal vysvětlil.

(Všichni tam uměli anglicky, což nás velice 
mile překvapilo!)





Do školy jsme mohly chodit pouze 
poslední týden před naším odjezdem.

V průběhu pandemie jsme studovaly 
online.

Ve škole jsme měly předmět První 
pomoc a ošetřovatelské postupy.

Výuka byla skvělá, strašně se nám líbil 
jejich přístup a otevřenost. (Cítily jsme 
se jako součást týmu).





 Viděly jsme hodně krásných míst.

 Prozkoumaly jsme nejenom Split, ale i Zadar, Trogir, Stari Grad, pevnost Kliss
(doporučujeme pro fanoušky Game of Thrones).






















ZÁVĚR

 Kdybychom se měly rozhodnout znovu, 
jestli pojedeme na Erasmus, určitě do 
toho půjdeme zase!

 Vůbec se nebojte, nenechte se odradit 
papírama a jeďte.

 Na cokoli se budete chtít zeptat, najdete 
nás na FB 

Děkujeme za pozornost
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