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STIPENDIUM
Stipendium, hrazené hostitelskou univerzitou, ve výši 1900CHF měsíčně po dobu 4 měsíců, 
pokryje všechny náklady, i pokud pobyt trvá 4,5-5 měsíců. 1CHF je cca 17-18KČ, ceny ve 
Švýcarsku nesrovnatelně vyšší než u nás.

POVOLENÍ K POBYTU A DALŠÍ FORMALITY
Ve Švýcarsku můžete bez povolení k pobytu pobývat max. tři měsíce, pro delší pobyt je třeba 
žádat o povolení. Vízum není potřeba. Vzhledem k tříměsíční lhůtě není třeba nic vyřizovat 
před odjezdem. Na informační schůzce po příjezdu jsme dostali od univerzity potvrzení, že 
jsme tam pozvaní na studijní pobyt, kopii potvrzení je třeba přiložit k žádosti jako garanci 
finančního zabezpečení. Formulář jsme také dostali na informační schůzce, příp. je možné ho 
stáhnout na webových stránkách Office cantonal de la population. Samotné povolení obdržíte 
až po delší době, po mě ho nikde nikdo nechtěl, takže se bez něj dá klidně fungovat.

Z Office cantonal de la population vám také pošlou formulář, týkající se zdravotního 
pojištění, který chtějí potvrdit v ČR u vaší pojišťovny. Mě ho v OZP potvrdit odmítli, s tím, 
že mu nerozumí, i když mi předtím telefonicky bylo sděleno, že s cizojazyčným dokumentem 
není problém. Místo něj mi vystavili standardizovaný evropský formulář Enevímkolik.

UBYTOVÁNÍ
Žádost o ubytování na koleji je třeba podat pár měsíců dopředu, já ji podávala s více než 
půlročním předstihem a o tom, že mám ubytování mě informovali cca měsíc před mým 
odjezdem.

Existují tři typy kolejí - samostatný pokoj, kuchyň a sociální zařízení společné na patře, pokoj 
ve 2-4 pokojovém bytě, anebo vlastní studio.

Já jsem bydlela v dvoupokojovém kolejním bytě s obrovskou kuchyní-obývákem, všechno 
celkem nové, na kolej velice luxusní. Měsíčně jsem platila 465CHF, včetne elektřiny, vody a 
internetu. Pokud vím, pouze za pokoj se neplatilo o nic moc méně.

DOPRAVA
Když máte štěstí a málo zavazadel a zajistíte si dopravu dostatečně v předstihu, vyplatí se do 
Ženevy letět. Jinak tam celkem pravidelně jezdí Eurolines nebo Student Agency.



MHD v Ženevě - Unireso sestává z několika linek tramvají, autobusů, trolejbusů, menších 
lodí a vlaků. Předplatné se určitě vyplatí, měsíční stojí 45CHF, pokud je vám méně než 25let, 
jinak 70CHF. Noční tramvaje neexistují, přes týden končí provoz cca kolem 1-2 hodin ráno, v 
pátek a sobotu jezdí cca do 3. Proti Praze je Ženeva malá, takže se často dá bez problémů 
dojít pěšky, hodně lidí používá kolo.

Při delším pobytu a pokud chcete cestovat po Švýcarsku je dobré si koupit tzv. demi-tarif - 
kartičku na vlak, která sice stojí 150CHF, ale pak po dobu 1 roku platíte za jízdenky polovinu. 
Vzhledem k vysokým cenám vlakové dopravy se to vyplatí.

ÚČET, TELEFON, NÁKUPY
První a poslední stipendium je vypláceno hotově, mezitím posíláno na účet, takže je potřeba si 
otevřít účet u švýcarské banky.

Například u BCGE - Banque cantonale de Geneve studenti nic neplatí, u ostatních nevím. Je 
potřeba domluvit si předem schůzku. 

S českou simkartou vyjde volání i psaní SMS dost draho, za cca 20CHF je možné si koupit 
simkartu M-budget (Migros) a volání i SMS jsou pak celkem levné. 

Ve Švýcarsku najdete dva hlavní velké řetězce supermarketů - Migros a COOP. Migros je o 
něco levnější, ale neprodává se tam alkohol. Pak je tu také Aligro - něco jako naše Makro, 
takže většinou musíte koupit větší množství, ale je to levnější, ještě víc ušetříte s jejich 
kartičkou, stačí se zeptat na pokladně.

Pokud máte k dispozici auto, ideální je občas zajet nakoupit do sousední Francie. Levnější je 
tam téměř všechno, výrazně se vyplatí víno. Ale pozor, protože Švýcarsko není členem EU 
stále platí dovozní kvóty na alkohol a cigarety, ale zejména na menších přechodech nikdo 
nekontroluje, protože provoz je tam velký.

UNIVERZITA
Veškeré informace na www.unige.ch.

Univerzitních budov je několik, jsou roztroušené po městě, většinou ale poblíž centra.

Na faculté des lettres, tedy filosofické, kde jsem byla já, je studium uspořádáno do modulů, z 
nichž každý obsahuje několik předmětů. Zkoušky jsou často z více předmětů z jednoho 
modulu dohromady. Jeden modul = 12 kreditů, kredity dostanete pouze pokud splníte celý 
modul, což může být u pouze jednosemestrálního pobytu problém, protože některé kurzy 
nebo semináře jsou jen v létě, další jen v zimě, jiné jsou roční. Během prvních cca 2 týdnů 
semestru máte možnost si vybrat, na které kurzy budete chodit.

Profesoři i pracovníci zahraničního oddělení jsou velice ochotní a vstřícní a opravdu se snaží 
pomáhat a problémy řeší. Před zahájením studia se koná informační schůzka, prakticky 
veškeré informace které tam dostanete si ale můžete už předtím zjistit na internetu.

http://www.unige.ch/


Na UniGe funguje několik menz, cena oběda se pohybuje mezi 9-14CHF (vyšší ceny jsou za 
minutky nebo speciality), výběr ze 2-4 jídel, vaří dobře, na české školní jídelny, menzy a 
UHO zapomeňte.

VOLNÝ ČAS, SPORT, PRÁCE

Při UniGe funguje sekce ESN, která pořádá celkem pravidelně party, exkurze, výlety atd., 
nabízí levnější vstupenky na různé akce apod.. Je třeba se zapsat na jejich webových 
stránkách, bližší informace dostanete i na informační schůzce.

UniGe nabízí velké množství sportovních aktivit, na některé kurzy je velký nával a je tedy 
potřeba se zapsat co nejdříve. Informace o kurzech na internetu nebo v brožurce. Přes zimu se 
každou sobotu organizuje výjezd do některého z blízkých lyžařských středisek (zejména v 
sousední Francii), cena je 50CHF za cestu a permanentku, a také cca týdenní “lyžáky” v 
Zermatu nebo St. Moritz (vřele doporučuji!).

Na internetu najdete také nabídku kulturních aktivit, vyzkoušela jsem tzv. kurz olejomalby, 
hrůza, nedoporučuji, zejména pokud jste se někdy nějaké výtvarné činnosti už sami věnovali.

Pokud se osobně zapíšete v kanceláři Bureau de placement, máte přístup k nabídkám různých 
brigád.


