
Gent, Belgicko 

GENT UNIVERSITY 

Gent University ponúka kvalitné štúdium, keďže na nej vyučujú vynikajúci profesori a naozaj renomovaní 

odborníci. Niektorí sú aj svetové špičky vo svojom odbore a učia aktuálne a inovatívne veci, ktoré človek 

využije v praxi. Štúdium je veľmi náročné, ale stojí to za to. Ponuka predmetov je široká, ale najviac sa hodí 

pre zameranie finančný manažment a odporučila by som ho pre 3. alebo vyšší ročník. Gent University 

ponúka širokú škálu mimoškolských aktivít. Na svoje si prídu naozaj všetci, keďže majú vybudované veľké 

športové centrá a v ponuke majú veľmi veľa športov.  

UBYTOVANIE 

Ja som bývala na priváte a bola som veľmi spokojná. Ak chce 

byť človek viac v centre diania a  viac používať cudzí jazyk, 

odporučila by som mu internát. Na internátoch býva veľa 

študentov, stretávajú sa v common rooms a chodia 

spoločne na výlety. Internát si treba zahlasovať hneď, ako je 

to možné, pretože voľné miesta sa veľmi rýchlo obsadia. Dá 

sa nájsť aj privátne ubytovanie, kde býva viacero Erasmus 

študentov a zdieľajú kuchyňu atď.  

Gent je krásne historické mesto. Výhodou je čistý 

vzduch, bezpečnosť a to, že takmer všetci vedia 

hovoriť po anglicky. Gent má tiež veľmi dobrú 

polohu. Ak chce človek cestovať má blízko do 

Paríža, Londýna, Bruselu, Amsterdam, 

Rotterdamu a tiež aj do Nemecka, takže 

pocestovať sa dá. ESN a ACSN organizujú takéto 

výlety pre Erasmus študentov takmer každý víkend. 

Počasie je fajn, ale treba si však kúpiť poriadny 

pršiplášť, keď prší, tak poriadne a v Gente aj dosť 

fúka.  



TIPY 

 Požičať si bicykel. Bicyklistov je veľmi veľa, dostanú 

sa kamkoľvek a majú väčšie privilégia ako šoféri áut. 

. Cyklistické chodníky sú všade a stojany sú tiež na 

každom rohu. 

 Mokabon- najlepšia káva v meste, úžasné 

cappucino so šľahačkou  a tiež waffle tu pripravujú 

už 100 rokov 

 Dulle Griet- piváreň, kde ponúkajú 250 druhov piva. 

 

FINANCIE 

Belgicko a Gent sú celkovo drahé. Najdrahšie sú však služby a ceny potravín sú približne rovnaké ako u nás. 

Jednorázový vstup na športy stojí do 2,2€ a permanentka na 10 vstupov 20 €. Požičanie bicykla je za 

študentské ceny na 3 mesiace stojí 30 s poistením ( 60€ záloha). Bicykel na prepravu po meste úplne stačí, 

takže si netreba kupovať električenku alebo niečo podobné .Go Pass na cestovanie vlakom stojí na 10 ciest 

50€. Jedna cesta zahŕňa aj viac prestupov. Internát stojí 410 €. Ubytovanie na byte sa dá zohnať aj lacnejšie 

ako internát (okolo 300 €), ale pohybuje sa až do 500 € na mesiac. Treba počítať s tým, že grant pokrýva iba 

náklady na ubytovanie a niekedy ani to nie.  

Gent bol celkovo pre mňa vynikajúcou voľbou a určite by som si ho vybrala znova.  


