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University of Gent je škola zameraná na finančný manažment a preto práve ponuka predmetov
hlavne v zimnom semestri je veľmi pestrá v tejto sfére (audit, investičné analýzy, bankovníctvo, IFRS,
manažment finančných rizík a podobne). Na svoje si ale prídu aj študenti so zameraním na marketing,
HRM, ale aj strategický manažment, keďže ponuka predmetov je naozaj široká (cca 90 predmetov
vyučovaných po anglicky). Väčšina týchto predmetov je magisterského stupňa, ale nájde sa aj niekoľko
predmetov na bakalárskom stupni, čo sa vyučujú po anglicky. Kvalita školy je jedna z najvyšších
a profesori vysoko vzdelaní, so snahou študentov niečo naučiť, za čo aj študenti sú počas hodín aktívni
a prejavujú záujem o štúdium. Keďže každý Belgičan hovorí plynule anglicky a Gent je študentské
mesto, z ktorého niekoľko tisíc sú zahraniční študenti, holandština sa podľa môjho názoru neoplatí
študovať, pokiaľ sa tam niekto nechystá neskôr znova vrátiť a žiť tam. V tom prípade je nevyhnutné
vedieť daný jazyk, bez toho je ťažké nájsť si tam lepšiu prácu.
Čo sa týka ubytovania, nie je problém získať internát, síce za vyššiu cenu (cca 400 eur mesačne), ale
určite to stojí za to. Internát je nový, má iba okolo 2-3 rokov, každý ma samostatnú izbu, vlastnú
sprchu aj toaletu. Na chodbe sa zdieľa veľká kuchyňa, stretáva sa tam vždy veľa študentov a varenie je
zábavou a skvelou príležitosťou stretnúť nových ľudí . Na internátoch je aj študovňa, tzv. common
room, kde sa cez deň učí a večer sa organizujú rôzne erazmácke párty . Na výber je aj z veľkého
množstva privátneho ubytovania, ktoré čím je ďalej od centra, tým je lacnejšie. Internát je ale asi 5
minút chôdzou od školy a nejakých približne 10-15 minút chôdzou od centra. V meste sa aj dá,
špeciálne od organizácie pre študentov, požičať bicykel, čo je ozaj výborné, keďže Gent, ako aj celé
Belgicko, má osobitné cesty aj semafory pre cyklistov a využívanie bicykla ako dopravného prostriedku
je tam veľmi populárne.
Erazmus v Gente by som smelo odporučila naozaj každému, keďže je tam o erazmákov (ktorých tam je
niekoľko tisíc, vyslovene z celého sveta) naozaj výborne postarané, ľudia sú skutočne príjemní
a ochotní s čímkoľvek pomôcť, sociálny život je tam nezabudnuteľní a to mesto žije počas školského
roku nonstop. Ako som spomínala, je to študentské mesto a celý trh mesta je preto zameraný na
študentov, ktorí si tam prídu na svoje. Výdavky sú samozrejme vyššie ako na Slovensku, ale rozdiel nie
je zase až taký markantný. Nájdu sa aj lacnejšie potraviny, i keď v priemere je väčšina z nich drahšia, ale
ozaj nie o moc. Neoplatí sa tam kupovať oblečenie, je drahšie a nemajú naň žiadnu záruku. Študent
chodí do Gentu po zážitky, ESN má pestrú ponuku rôznych akcií každý týždeň. A samozrejme netreba

vynechať známe belgické pivá, ktoré by bol hriech neochutnať! Takisto ako najlepšie belgické hranolky
. Takže smelo do toho! Určite nebudete ľutovať . Keby som mala ísť znova niekde na erazmus, tak
si určite vyberiem jedine Gent, je to prekrásne mesto a bola som tam so všetkým nadmieru spokojná
a dalo mi to veľmi veľa, spoznala som úžasných ľudí z celého sveta a mám odtiaľ nespočetné
množstvo nádherných zážitkov.

