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Den a noc  
pro výjezdy
do zahraničí

Doslova ve dne v noci se mohou studenti Západočeské 
univerzity od akademického roku 2018/2019 informovat 
o možnostech výjezdů do zahraničí. Akce, které jim 
to umožňují, mají totiž den i noc v názvu – jsou to 
International Day a Erasmus Night.

International Day 
International Day vznikl jako akce pořádaná pracovištěm International 
Office, tehdy ještě Zahraničními vztahy. První ročník byla vlastně hra, 
která v prostorách plzeňského DEPO2015 zvala na procházku po stáncích 
zahraničních univerzit, jejich součástí, center a studentských organizací. 
Bylo se rozhodně s čím se seznamovat, protože do Plzně kvůli nim dora-
zili zástupci šesti vysokých škol – za Německo Ostbayersiche Technische 
 Hochshule Regensburg, Uni Bayreuth, Ostbayersische Technische Hoch-
schule  Amberg-Weiden a Universität Ausburg, za Španělsko Escuela de 
Arte de Jerez a za Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

International Day vznikl jako akce pro studenty ZČU i středoškoláky. 
Všechny zahraniční univerzity, stejně jako ZČU a studentské organi-
zace, představovaly návštěvníkům International Day možnosti studia či 
stáží. A to byla teprve první část programu! Ve druhé části si totiž vzaly 
slovo známé osobnosti, které hovořily o cestování z mnoha úhlů pohledu. 
O své zkušenosti se podělili také absolventi programu ERASMUS+, kteří se 
nedávno vrátili ze zahraničního výjezdu. Zahraniční studenti, kteří právě stu-
dovali v Plzni, pozvali své české přátele na jídla z jejich tradiční kuchyně. 

Akce se zalíbila a DEPO2015 hostilo na podzim 2019 i její druhý ročník, 
tentokrát s hosty – cestovateli Pavlem Liškou, Janem Révaiem a Hynkem 
Bernardem neboli Vandráky. Také International Day podporuje projekt 
ESF (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287).

Erasmus Night 
Jako noc na den navazuje na International Day akce Erasmus Night. S nápa-
dem na její první ročník, na večer složený z příběhů studentů navrátivších se 
z výjezdů do zahraničí, přišel student Fakulty ekonomické. Vedení fakulty se 
jeho myšlenka líbila a akce se ujala, a tak se na druhém ročníku spolu s eko-
nomickou podílely také fakulty filozofická, elektrotechnická a fakulta apliko-
vaných věd. Tým, který bude v roce 2020 pořádat Erasmus Night potřetí, se 
rozroste ještě o zástupce Fakulty pedagogické. 

Erasmus Night má konkrétnější náplň než International Day. Zážitky stu-
dentů z různých fakult, kteří strávili nějaký čas v zahraničí, při ní mají hlavní 
slovo. Studenti se střídají před promítacím plátnem a s mikrofonem v ruce 
a za pomoci prezentací mluví o svých osobních zkušenostech s pobyty, 
o ubytování, financích, studiu a uznání kreditů ze zahraničí… Návštěvníci 
i organizátoři Erasmus Night se shodují, že takto autenticky podané zážitky 
jsou často nejen zábavnější, ale také více motivující.

Prezentační stánky součástí ZČU, které studentům možnost vyjet do zahra-
ničí nabízejí, ovšem ani na Erasmus Night nemohou chybět. A když se 
zrovna nehovoří a nepředávají vědomosti, je čas na zábavu a na hudbu – 
například druhý ročník uzavřel koncert populární kapely Slza. •
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