
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 

Akademický rok 2017 - 2018 

léto 2017 

 

 

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: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: Právnická fakulta 

Obor studia: Právo a právní věda 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Délka pobytu: 1 měsíc 

 

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          ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano   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) 
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 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: 
 Zúčastnila jsem se letní školy na Univerzitě v Kielu, která byla zaměřená na výuku 

obecné němčiny. Strávila jsem na tamější univerzitě měsíc, během kterého jsme měli 

každý všední den výuku němčiny.  

 

Komunikace a informace poskytnuté univerzitou před odjezdem byly více než dostačující 

a neměla jsem sebemenší problém se zařízením cesty, apod. Určitě nespornou výhodou 

bylo, že jsem obdržela stipendium od DAAD, tudíž jsem si sama nemusela zařizovat 

pojištění a podobné formality.  

 

S ubytováním jsem byla nad míru spokojená, byli jsme de facto všichni ubytování na 

kolejích, které náležely Wirtschafstsakademie a každý jsme měli svůj vlastní nově 

zařízený a zrekonstruovaný pokoj s vlastním sociálním zařízením. Na patře se také 

nacházela nově vybavená kuchyň. Obecně bylo ubytování ve srovnání s českými kolejemi 

nadstandartní. Měli jsme také v ceně letní školy zajištěnou snídani a večeře po celou dobu. 

Nicméně nejsem schopna říci, kolik ubytování a jídlo stálo, jelikož to bylo součástí celého 

poplatku za účast na této letní škole.  

 

Stipendium bylo přímo vyplaceno Univerzitě a následně nám univerzita vyplatila cestovné 

od DAAD. Na této letní škole nemusí mít člověk velké množství svých vlastních 

finančních prostředků, jelikož, jak jsem zmínila výše, snídaně a večeře jsou již zahrnuty 

v ceně letní školy a to samé platí i o výletech, které byly pořádány o víkendech.  

 

Univerzita zařizovala velké množství volnočasových aktivit. Měli jsme možnost navštívit 

Lübeck, Hamburg, Westküste, spoustu muzeí, galerie, místní noviny či radnici.  

 

S žádnými problémy jsem se nesetkala. 

 

Pokud někdo uvažuje o krátkodobém studijním pobytu v Německu za účelem zlepšení si 

svých jazykových schopností, nemůže než doporučit letní školu na Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel. Jsem si jistá, že nebudete litovat. 


