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Hasselt



PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA PŘIJÍMACÍ 
INSTITUCI

• Mobility Online
• Registrace na těchto stránkách (vložit osobní data,  nahrát 

foto)
• Aplikace vytvoří vlastní Learning agreement hostitelské 

univerzity
• Studenti FZV: Potvrzení o protilátkách proti Hepatitidě typu 

A a B a TBC (je možno také provést během vstupní 
prohlídky, před začátkem odborné praxe, kterou absolvují 
všichni studenti zdravotnických oborů)

• DEADLINE PŘIHLÁŠEK
• 1.červen pro zimní semestr
• 1.listopad pro letní semestr

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=HASSELT22&sprache=en&kz_bew_art=IN&kz_bew_pers=S


Kampus PXL



Předměty 

• 20ERA9190 Professional Midwifery Practice for 
International students, part 1 

• 15 20ERA9200 Professional Midwifery Practice for 
International students, part 2 

• Pro studentky porodní asistence je možno absolvovat 
praxi na (porodních sálech, šestinedělí, gynekologii, 
neonatologie-intermediální péče, operační sály-
cisařské řezy)

• Je možno také absolvovat týdenní ,,rychlokurz‘‘ 
angličtiny na ,,rozmluvení se‘‘ před začátkem 
semestru



International coordinator

PXL international department
Mrs. Kristien Bauwens
kristien.bauwens@pxl.be

PXL Healthcare
Mrs. Mimi Market
mimi.market@pxl.be

mailto:kristien.bauwens@pxl.be
mailto:mimi.market@pxl.be


Ubytování 

• Hledat s dostatečným předstihem!
• Místní majitelé ubytoven upřednostňují studenty na 

celý rok (na 3 měsíce sehnat ubytování je problém)
• Inzeráty online: https://www.kotatlimburg.be/Ik-zoek-

een-kot
• Cena: 280,00 - 400,00 euro /měsíc a na začátku záloha
• Pokud již podepíšete smlouvu na určité období, tak již 

nelze měnit a je nutné zaplatit celé období, i když 
odjedete dříve

• Důvěryhodné smlouvy s logem PXL University 

https://www.kotatlimburg.be/Ik-zoek-een-kot


Jessa hopital in Hasselt



Jednotka intermediálné péče
o novorozence

Kartičky událostí v životě miminka
-Vítej na světě
-klokánkování
-první koupel
-ležím v postýlce
-piji z láhve, piji z prsu
-2 kg



Porodní sály



Každodenní feedback od 
sestřiček/PA



Doprava 

• Autobusy: 
https://www.delijn.be/en/?vertaling=true.

• ‘Campuspas’ Hasselt-Diepenbeek, 20 euro/rok
• Vlaky :NMBS / SNCB, Go Pass 10 and the Go 

Pass 1 pro studenty
• Pujčení kola za 20 eur/rok-vynikající podmínky 

pro ježdění na kole!

https://www.delijn.be/en/?vertaling=true


Registrace na radnici a na 
univerzitě 

• V kampusu PXL probíhá registrace 
mezinárodních studentů, kde obdržíte 
certifikát o registraci a kartičku studenta PXL

• Na radnici s sebou musíte mít: ID, certifikát o 
registraci ze školy, kartičku pojištěnce, 
ubytovací smlouvu



Registrace na Radnici



Mimoškolní aktivity

• https://esncard.org/
• https://www.facebook.com/groups/exchange

atpxl/
• Sportovní karta (skupinová cvičení, kolektivní 

sporty 20 eur/rok)
• Plavecký bazén, parky, Japonská zahrada
• Nákupy, muzea, historie, gastronomie
• Cestování po Belgii, Holandsku

https://esncard.org/
https://www.facebook.com/groups/exchangeatpxl/


Hodně úspěchů na vašich 
výjezdech!

Japonská zahrada v Hasseltu
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