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Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře Domu zahraniční spolupráce
(DZS) po ukončení studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu
aia@dzs.cz . Do předmětu e-mailu napište „Zpráva z pobytu“ + název příslušné země.
Závěrečné zprávy, jejichž autoři souhlasili se zveřejněním, jsou k dispozici na internetové
adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnichpobytu/ .
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Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu






Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě
či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem)
Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza,
pojištění apod., doprava, spojení, ceny)
Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena,
možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze)
Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba
finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady)
Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do
univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní
příležitosti, tipy na výlety)






S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního
studia
Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty)
Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt,
doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.)
Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo
facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu)

Text zprávy:
V červenci 2017 jsem absolvovala letní kurz němčiny a německé kultury v Berlíně.
Hostitelskou školou byla did deutsch-institut. Kurz byl organizován ve spolupráci s ESMT
(Evropskou školou managementu a technologií) a zahrnoval také přednášky o německé
kultuře a dějinách Berlína. Na konci kurzu musel student prezentovat jedno téma, které si
zvolil na začátku. Mým tématem byl Berlínský filmový festival.
Ubytování jsem nehledala, protože můj přítel bydlí v Berlíně. Vím, že se nabízelo
ubytování s německou rodinou nebo v hostelu. Všichni studenti byli moc spokojení, ale
ceny byly poněkud vysoké. Škola se nachází přímo v centru města, takže žádné problémy
se stravováním nebyly. Vedle školy byla také studentská menza, ale určitě bych neřekla,
že jídlo tam bylo levnější a kvalitnější než v ostatních podnicích.
V dubnu byly zveřejněny výsledky výběrového řízení. Poté mi organizátor kurzu zaslal
zprávu s popisem programu a různými možnostmi ubytování. Stipendium stačilo, všechno
bylo vypláceno včas. Zbyly mi dokonce z této částky peníze, které mi byly vráceny
v průběhu kurzu.
Volný čas skoro žádný nebyl. Program byl tak nabitý, že jsem po výletech a přednáškách
vůbec neměla sílu na něco dalšího. Výlety a prohlídky byly moc zajímavé. Stipendisté
nemuseli nic platit, všechno bylo uhrazeno DAAD.
Lidé jsou nejlepší vzpomínkou z letní školy. Seznámila jsem se s různými lidmi, se
kterými kamarádím dodnes, přestože bydlí v Turecku, Brazílii, Švýcarsku atd. Určitě bych
doporučila jet na tuto školu, protože úroveň výuky je moc vysoká, přednášky zajímavé a
přínosné, lektoři moc milí a ochotní. Přijela jsem s úrovní A2 a za 4 týdny jsem dosáhla
B1.2., což je, podle mě, docela dobrý výsledek. Po prezentaci a složení závěrečného testu
jsem obdržela certifikáty o jazykové kompetenci a absolvování kurzu ESMT.

