Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Akademický rok 2017 - 2018 (doplňte prosím)
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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Jméno a příjmení studenta:
E-mail:
Domácí VŠ:
Domácí fakulta:
Obor studia:
Hostitelská země:
Hostitelská VŠ:
Délka pobytu:

Univerzita Karlova
Právnická fakulta
právo
Stát Izrael
University of Haifa
4 týdny
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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:
Letní jazykový kurz hebrejštiny trvá přibližně 3,5 týdne, a to v červencovém nebo
srpnovém termínu, pořádá jej Univerzita v Haifě, přičemž je zajišťován International
School.
Před odjezdem je nutné zajistit si druhý telefon, nebo telefon na 2 SIM karty, neboť
univerzitou je z bezpečnostních důvodů vyžadováno izraelské telefonní číslo pro každého
studenta. Doporučuji uzavřít cestovní pojištění, ačkoli místní pojištění je pro studenty
univerzitou zajištěno. Možnosti dopravy jsou poměrně široké, pokud se rozhodnete využít
některý z letů izraelské společnosti El Al je potřeba se připravit na poměrně důkladný
bezpečnostní pohovor. Ceny v Izraeli jsou poměrně výrazně vyšší než v České republice,
a to zejména co se týče knih, vstupenek, ale také jídla.
Ubytování je zajištěno přímo na univerzitě na studentských kolejích. Hrazeny jsou
koleje Federmann, kde budete ubytování po dvou na pokoji, kuchyně, koupelna a toalety
jsou potom společné pro více osob. Za příplatek (resp. srážku z kapesného) je možné
zajistit ubytování na kolejích Talja, kde je vždy 1 student na pokoji vybaveném vlastní
koupelnou i toaletou. Na univerzitě sice není klasická menza, ale možnosti obstarat si jídlo
(s výjimkou šabatu, tj. od pátku odpoledne do soboty večer) jsou celkem široké. Na
kampusu jsou restaurace, kavárny, falafel a u kolejí potom minimarket. Veřejná doprava
funguje celkem spolehlivě, ačkoli určité zpoždění není výjimkou. Lze jedině doporučit
pořídit si místní „lítačku“ Rav-Kav.
Stipendia jsou vyplácena bankou na základě šeku, který studenti obdrží až asi 3.
den po příjezdu, je tedy nutné mít s sebou vlastní prostředky. Studenti dostávají kapesné
300 USD. Vzhledem k tomu, že jsem využil možnosti být ubytován na kolejích Talja,
nejsem schopen posoudit, zda je tato částka dostatečná. Podle mého názoru je však vždy
lepší mít vlastní rezervu.
Volného času ve skutečnosti vlastně mnoho nebylo. Výuka probíhala v zásadě od
8:30 do 13:00, přičemž domácí příprava zabere přibližně 2 hodiny. Madrichim pořádají
pro studenty různé odpolední aktivity včetně výletů. Za navštívení nicméně určitě stojí
přírodní park Har haCarmel, který přiléhá k univerzitě. Je ale nutné vybavit se dostatkem
vody a kvalitní obuví. V samotné Haifě pak Bahájské zahrady, pláž a místní trhy. Studenti
na začátku obdrží přístupové údaje k wifi, mohou také zavítat do knihovny...
Celkově nemohu kurz hodnotit jinak než pozitivně. Ulpan je poměrně náročný,
nicméně výuka probíhá ve velmi přátelské atmosféře, madrichim jsou také přátelští a
ochotní pomoci. Letní škola hebrejštiny pro mě nepředstavovala jen skvělou možnost
zlepšit jazykové dovednosti, ale také skvělou zkušenost s poznáváním mnoha lidí
z různých prostředí, kultur i světadílů.

