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1. Přihlášení
O možnosti studovat ve Švýcarsku jsem se dozvěděl na intranetu své fakulty FSV. Jelikož
jsem již měl zkušenost se studiem v Něměcku a chtěl jsem vyzkoušet taky nějakou zemi,
kde se mluví něměcky, tak jsem se rozhodl pro Švýcarsko. Výběrové řízení ja obtížné a je
vyžadováno mnoho dokumnetů včetně dvou doporučující dopisů. Ve výběrovém řízení
je nejdříve nutné uspět ve fakultním kole a poté i v rektorátním. Každému bych ale vřele
doporučil to zkusit, protože to jistě stojí za to.
2. Před odjezdem
Před odjezdem do Basije je nutné si začít hledat ubytování (nejlépe najít  ). K hledaní
doporučuji
následující
link:
https://www.unibas.ch/de/Studium/StudentLife/Wohnen.html. Ubytování v Basileji velmi drahé, a proto je podle mě nejlepší jít
bydlet na kolej, které jsou skvěle vybavené a s našimi se nedají vůbec srovnávat. Kolej
stojí přibližně 500CHF (což je asi 12 500Kč). Jedna z nejlepších kolejí se nachází v Mittlere
Strasse 33, kde jsem bydlel já a i můj předchůdce, co byl v Basileji v rámci
meziuniverzitní dohody. Jelikož kolej má dané kvóty na studenty, tak si troufám tvrdit,
že je docela velká šance, že tam budete přijati. Navíc paní Delpho (koordinátorka
výměnných pobytů) vás doporučí a paní Sylvia Merelli vedoucí koleje vás jistě velmi ráda
přijme. Se svým předchůdcem Lukášem jsme na koleji udělali čechům dobré jméno,
takže byste měli mít štěstí. Pokud vás zajímá, jak to na koleji vypadá, tak si přečtětě
následující článek a prohlédněte fotky: http://bydleni.idnes.cz/bydleni-ve-svycarsku-05z/architektura.aspx?c=A160112_180302_architektura_web
3. Doprava
Podle mého názoru je nejlepší způsobem dopravy do Basileje noční vlak z Prahy. Pokud
si lístek zakoupíte včas, tak vás bude stát 800Kč! Pokud o něco později, tak 1053 nebo
1350 až do nějakých čtyř tisíc. EasyJet měl jednu chvíli v nabídce letenky z Prahy do
Basileje za 600Kč, ale příplatek za zavazadla byl asi 2000 Kč, takže pro mě byl pořád
nejlepší ten vlak. Pokud nemáte problém s tím spát ve vlaku, tak je to super volba.

Co se týče dopravy po Basileji, tak Basilej je rozlohově celkem malé město a všude se dá
celkem snadno dojít pěšky. Nejlépe však na kole, takže bych vám dopočil vyrazit
v sobotu ráno na Flohmarkt na Petersplatz, hned vedle hlavní budovy univerzity a koupit
si tam kolo. Je to trh, takže smlouvejte a kolo si pořádně vyzkoušejte. Jinak hromadná
doprava po Basileji stojí kolem 70CHF na měsíc, což mi přijde dost a myslím si, že to
člověk moc nevyužije.
4. Po příjezdu
Basilej nenavštěvuje moc zahraničních studentů a ani její programy Erasmus Exchange a
ESN nefungují optimálně (spíš vůbec). Tedy nepočítejte moc s tím, že vám tam někdo
bude pomáhat. Buddyho nedostanete a vše si budete muset vyřídit sami. Pokud nemáte
už nějaké zkušenosti a nebo neumíte německy, tak to pro vás nebude moc lehké. Určitě
se to vše dá ale zvládnout.
Za všeho nejdříve běžte na školu za paní Delpho, aby vás imatrikulovala. Bez
imatrikulace vám neotevřou účet v bance a ani vám nedají povolení k pobytu na úřadě.
Všechny vaše dotazy a problémy směřujte na paní Delpho, která vám jistě moc ráda
pomůže. Je to moc milá paní s velkým přehledem. Popřípadě vám pomohou vaši
spolubydlící na koleji.

5. Praktické
Pro jistotu sebou raději neustále noste peníze, budete totiž na plno místech vždy něco
platit (především na úřadě). Pro začátek si vemte tak 1500CHF na zaplacení všech výdajů
a taky než vám přijde stipendium, tak to třeba měsíc potrvá.
Nejlepší banka pro vás bude Postfinance. Jinde vám konto neotevřeou, protože budete
mít pouze krátkodobé povolení k pobytu.
Nejlepší tarif, na který jsem narazil je tarif od řetězce s potravinami Aldi. Aldi je zárověň
podle mě nejlevnějšá obchod pro nákup potravin. Denner a Migros jsou též levné. Úplně
nejlevnější je ale vzít kolo a jednou za dva týdny zajet v sobotu do Německa a tam si
pořádně nakoupit všechno, co je ve Švýcarsku hodně drahé, tedy především maso.
Pokud byste ještě cokoliv sháněli, tak tohle je skvělá stránka: https://markt.unibas.ch/,
kde všechno ostatní najdete od příležitostných brigád, po nabýtek až k volnočasovým
aktivitám.

6. Univerzita
Systém univerzity funguje podobně jako na Karlovce. Většina kurzů je zakončena
závěrečnou zkouškou ve zkouškovém období a přes semestr je téměř úplné volno.
Úroveň výuky je podle mě vyšší něž na Karlovce, tak to nepodceňte a učte se 
7. Shrnutí
Švýcarsko je skvělá země a možnost studovat tam je jedinečnou příležitostí, která se
neodmítá. Je pouze na vás, co se kde dozvíte a naučíte, tedy se nebojte a zkuste to. A
když nebudete vědět, tak se zeptejte.

