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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-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: VŠE 

Domácí fakulta: FFÚ 

Obor studia: Finance 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: CAU Kiel 

Délka pobytu: 4 týdny 

 

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 (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) 

mailto:aia@dzs.cz
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/


 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: 

 

Zahraniční pobyt 

 17.7.-11.8.2017 

 CAU Kiel 

 Jazykový kurz doplněný o německé reálie 

 

Před odjezdem 

 Komunikace s organizátory přes email, nutno vyplnit rozřazovací jazykový test 

online 

 Doprava – autbusem (Flixbus) / vlakem (ČD/DB) 

Ubytování, stravování, doprava 

 Všichni účastníci kurzu jsou ubytováni na kolejích Wirtschaftsakademie Kiel – 

pěkné jednolůžkové pokoje s koupelnou, zahrnuto v ceně kurzu 

 Snídaně probíhají v místě ubytování, večeře v univerzitní menze (švédské 

stoly, široká nabídka) – obojí zahrnuto v ceně kurzu. Obědy si každý zajišťuje 

sám, možnost navštěvovat menzu – cena 3-5 EUR 

 Na městskou dopravu lze zakoupit měsíční kartu (cena cca 50 EUR), nebo si 

půjčit kolo. Lze chodit i pěšky (kolej-univerzita cca 30 minut) 

Finance 

 DAAD stipendium bylo převedeno organizátorům kurzu,v součtu s příspěvkem 

na dopravu nebylo nutné nic doplácet. Cena kurzu – 990 EUR (včetně 

ubytování, polopenze a exkurzí). 

Volný čas 

 Jazykový kurz probíhal v prostorách univerzity každý pracovní den zpravidla 

v časech 9-14/16 hod, ve skupinách cca 15 lidí dle úrovně. Jednotlivé hodiny 

byly tematicky rozděleny: Grammatik, Hör- und Leseverstehen, Wortschatz, 

Landeskunde. Téměř každý den byla možnost odpoledních aktivit – přednášky 

z německé historie či politiky, návštěva muzeí a kulturních akcí ve městě,… . 

Každou sobotu probíhal organizovaný výlet po okolí (Westküste, Lübeck, 

Hamburg). Každou neděli mělo omezené množství z nás možnost vyzkoušet si 

v doprovodu univerzitních studentů jízdu na plachetnici. Výhodou je, že 

všechny uvedené aktivity jsou zahrnuty v ceně kurzu a nic se nedoplácí. 

 Přístup do univerzitní knihovny bez omezení. Internet na univerzitě i na koleji. 

Celkové hodnocení 

 Jazykový kurz hodnotím velice kladně. Díky rozdělení do skupin dle úrovní a 

pestrosti předmětů v rámci výuky jsou hodiny velmi přínosné. Překvapila mě i 

vysoká jazyková úroveň všech účastníků – komunikovali jsme výhradně 

v němčině, angličtina nebyla potřeba. Díky společnému ubytování a stravování 

odpadá složitá organizace a také lze ostatní účastníky dobře poznat. Díky 



velkému množství volnočasových aktivit vznikají společné zážitky. Kurz vřele 

doporučuji! 

 

 

 

 


