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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
MSc in Finance and Banking

Jmenuji se Zbyněk Štursa a bakalářský program na IES jsem zakončil v červnu 2017. Od září
2017 studuji magisterský program Finance and Banking na „Tor Vergatě“. Tímto bych se chtěl
s Vámi, jež přemýšlíte o studiu v zahraničí, podělit o své zkušenosti a pomoci Vám
v rozhodování o budoucím studiu.

„Tor Vergata“
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (zkráceně Tor Vergata) je poměrně nová
univerzita (založena roku 1982), ale patří mezi nejdůležitější italské univerzity a program
Finance and Banking se řadí mezi absolutní špičku v Itálii.
Sám studuji právě Finance and Banking program, ale z části budu mluvit i za program
Economics, protože se naše předměty zatím z většiny kryly. Celé studium probíhá v angličtině.
Profesoři mluví velmi dobře anglicky a všechny důležité informace jsou dostupné v tomto
jazyce. Bohužel, mimo univerzitní půdu se anglicky moc nedomluvíte. Proto univerzita
organizuje jazykové kurzy, které Vám bez problému pomůžou překonat jazykovou bariéru.
Nejdůležitější předměty v prvním semestru byly statistika, matematika a ekonometrie. Ačkoli
v programu patří všeobecně mezi nejtěžší, absolvent IES má velkou výhodu, protože obsahově
přesně pokrývají příslušné bakalářské předměty na IES. I přesto velmi doporučuji navštěvovat
přípravné kurzy statistiky a matematiky organizované fakultou začátkem září. Od druhého
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semestru se více vyučují finanční předměty. Fakulta organizuje mnoho seminářů s odborníky
z praxe a i mnoho soutěží.
Za celý program si zvolíte jen dva volitelné předměty, zbytek je daný. Každý semestr je
rozdělen na poloviny, ve kterých se učí jiné předměty. Během roku jsou pro každý předmět
vypsány jen tři termíny – jeden v lednu, druhý v červnu a třetí v září. Pokusů máte neomezeně
mnoho.
V obou programech je dohromady 70 studentů. Zhruba polovina je tvořena Italy, zbytek cizinci.
Italští studenti jsou velmi otevření, „neuzavírají“ se mezi sebe, jsou přátelští a se vším Vám
pomůžou. Proto při troše snahy budete mít brzy novou partu.
Vedení fakulty je velmi nápomocné a flexibilní, což oceníte při nesčetných problémech
s italskou byrokracií. Během prvního semestru jsem se dostal do několika zdánlivě
bezvýchodných situací, ale vedení fakulty vše dokázalo vyřešit. Proto pokud budete mít
jakýkoli problém, určitě napište studijní referentce (Cammilla Stella) nebo řediteli programu
(Stefano Herzel).

Přestože je univerzitní kampus velmi hezké místo, jeho okolí není. Kampus je totiž situován
mezi městským okruhem a dálnicí směrem na Neapol. Pokud se chcete kamkoli dostat, musíte
použít autobus, což je problém, protože nejezdí podle jízdního řádu. Dvacet minut od kampusu
je metro, kterým se za čtyřicet minut dostanete do centra města. Blízko univerzity jsou krásné
nové koleje (CampusX), které vřele doporučuji. Mimo jiné zde najdete i posilovnu, kterou
můžete navštívit tři krát týdně prakticky zadarmo. Blízko CampusuX je letiště Ciampino, kam
létá nízkonákladová přímá linka z Prahy, takže domů se můžete dostat relativně často.
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Přijetí, zápis a školné
Být přijat na Tor Vergatu by pro absolventa IES nemělo být příliš těžké. Potřebujete transkript
známek, CV, personal statement, doporučující dopis a certifikát z anglického jazyka. Při
nejhorším ani certifikát nepotřebujete. Vedení fakulty Vám jen zaskypuje, aby se přesvědčilo,
že umíte dostatečně anglicky.
Mnohem těžší je se zapsat do programu. Především potřebujete deklaraci hodnoty bakalářského
titulu z IES. K tomu potřebujete oficiální diplom (nestačí jen potvrzení od IES), na ministerstvu
zahraničí a školství k tomu dostanete apostily, to necháte přeložit od oficiálního překladatele
do italštiny a s tím přijdete na italskou ambasádu, kde Vám dají onu deklaraci. Bohužel tuto
deklaraci chtějí na Tor Vergatě do srpna, ale bakalářská promoce na IES je až v říjnu. Naštěstí
se to vyřešilo tak, že mi Tor Vergata dal čas až do prosince. Cest, jak to vyřešit, je asi více.
Každopádně komunikujte s vedením Tor Vergaty a ona Vám určitě pomůže.
Školné je založeno na příjmu domácnosti a pohybuje se od 156 Eur do 4 000 Eur ročně.
K doložení příjmu domácnosti potřebujete roční příjem každého člena domácnosti za poslední
dva roky a Vaše čestné prohlášení o struktuře rodiny. To musíte nechat přeložit a potvrdit na
ambasádě. Během celého procesu se nikdo nedokázal shodnout na stejných požadavcích, ale
nakonec mi stačily jen tyto dokumenty. Stejně tak se nikdo nedokázal shodnout na tom, co s tím
mám poté dělat. Ale dal jsem to do CAFu přímo ve škole a stačilo to.
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Proč studovat na Tor Vergatě?
Obtížnost studia na Tor Vergatě zatím nedokážu dostatečně přesně posoudit, ale myslím si, že
by to absolvent IES měl více méně zvládnout. Ale úroveň programu, která určitě není nízká –
spíš naopak, není ten nejdůležitější důvod, proč zde studovat. Ty nejdůležitější jsou město, lidé
a jídlo.
Řím je jednoduše fenomenální. Každý volný víkend chodím do centra a po půl roce jsem stále
ještě neviděl ani polovinu památek, které bych chtěl. Vatikán, Andělský hrad, Koloseum,
Fontana di Trevi, Via Appia Antica, Via Latina, Foro Romano, Vittoriano, Kapitol, Pantheon,
Palatino, Palazzo Venezia, Villa Borghese, Piazza del Popolo, Villa Medici, Terme di
Caracalla, hradby a na každém rohu nádherný kostel - to jsou jen ty památky, na které si právě
teď vzpomenu. Mimochodem v Římě se nachází čtyři ze šesti nejdůležitějších kostelů světa a
každý z nich se svojí krásou může směle poměřit se sv. Petrem ve Vatikánu.
Římský životní styl, lidé a jídlo Vám jasně ukážou, proč by se měl člověk čas od času zastavit
a v klidu si užít klid, slunce a neskutečně dobré jídlo a kávu.

Pokud se rozhodnete studovat v Římě, napište mi, rád Vám poradím nebo pomůžu.

Zbyněk Štursa
stursa16@gmail.com
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