
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 

Akademický rok 2015 - 2016 

 

 

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-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: Univerzita Karlova v Praze 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Slovanské filologie 

Hostitelská země: Estonsko 

Hostitelská VŠ: Tallinská univerzita 

Délka pobytu: 6 měsíců 

 

Prosíme o vyjádření, zda hodláte zprávu poskytnout k uveřejnění a zda ji hodláte zveřejnit 

anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 

 

Souhlasím s uveřejněním této zprávy  

na internetových stránkách DZS         x ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy  ano  X ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano  x ne 

 

 

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu 

 

 Zahraniční pobyt. 6 měsíců, Tallinská univerzita. Během zahraničního pobytu jsem 

pracovala na kapitole pro knihu. Absolvovala jsem předměty z programu 

Komunikační management a zkoušku z B1 Estonštiny.   

 Před odjezdem Koupená letenka Praha-Tallinn a zpět. Komunikace s místním 

vedoucím a s kanceláří zahraničních vztahů na univerzitě.  

 Ubytování, stravování, doprava V Tallinu je obtížné sehnat levné a dobré ubytování, 

a proto kolej je nutno rezervovat s dostatečním předstihem. Kolej G4S, buňka 2+2, cca 

40 min. od univerzity MHD. Kvalita dobrá, cena cca 180 EUR. Vybavení – kuchyň, 

pračka, sociální zařízení. Kolej lze rezevovat přes stránky Tallinské univerzity. 

Kantýna na univerzitě – oběd 3,50 EUR, polévka 1,90 EUR. Doprava – MHD po 

vyřízení Tallinské rezidence zdarma (informaci lze najít v Student guide na 

univerzitě). Získání statusu Tallinské rezidence trvá 2-4 týdny.  

 Finance Archimedes stipendium 423 EUR na měsíc. Způsob výplaty Archimédes 

stipendia – vyplaceno na estonský eurový účet, který je nutno zařídit co nejdříve, 
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k účtu nutná Tallinská rezidence (ID karta). Nepředvídané náklady – první měsíc plná 

cena MHD, cca 23 EUR.   

 Volný čas Velmi dobře rozvitý systém „tutorů“ a akcí pro záhraniční studenty. 

Knihovny volně dostupné, internet zdarma formou WIFI v celém univerzitním areálu. 

Staré město Tallinn, Kadriorg, Tartu, Parnu, Narva, případně trajektem do dalších 

zemí.  

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia Těžko se shání ubytování. Ohledně zařízení estonského účtu, nejochotnější jsou 

v SEB bance.  

 Další komentáře a doporučení: déšt´, mokrý sníh a vítr. Dobrá obuv nutná.  

 Celkové hodnocení: pro studium zajímavé kurzy na univerzitě = rozvíjení jazykových 

dovedností v angličtině. Možnost studia estonštiny. Úspěšná vědecká spolupráce 

zakončena pravděpodobnou publikací.   

 


