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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 a studentky, 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 a studentky)
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 jsem absolvoval v dnech 17. 9. 2019 až 17. 12. 2019 na Corvinus
University v Budapešti (Maďarsko). Výzkumný pobyt probíhal na Katedře Operačního
výzkumu a Aktuárskych věd. Kromě výzkumu v oblasti modelování kritických nemocí a
jejich aplikaci v pojistné praxi jsem se podílel na výuce předmětu „Statistical methods in
Insurance“ (uvádím raději její anglický název než maďarský). Jednu přednášku jsem měl i
pro Maďarskou aktuárskou společnost.
Spojení mezi Pardubicemi a Budapeští je snadné, protože je přímý vlakový spoj.
Univerzita mi nabídla ubytování na studentské koleji „Kinizsi Kollégium, BCE“ vzdáleném
cca. 200 metrů od univerzity. Měsíční cena ubytování je 124 000 HUF, což na možnosti
v Budapešti je dobrá cena, i když plánovaná částka na pokrytí ubytování v rozpočtu
pobytu byla jenom 80 000 HUF. Univerzita neměla v čase mé přítomnosti vlastní menzu,
dělá se tam teď veliká rekonstrukce. Oběd v městě Vás vyjde kolem 1 500 HUF.
Výplata stipendia je jediná negativní zkušenost mého pobytu. Celkovou plánovanou
částku 600 000 HUF jsem dostal až na konci listopadu, najednou. Proto je dobré mít
dostatečnou finanční zálohu ze soukromých zdrojů.
Celkově moje hodnocení je poznačené jazykovou znalostí maďarštiny, je to moje
mateřská řeč. Cizinec bez znalosti maďarštiny se musí připravit na slabší znalost cizích
jazyků v běžném každodenním životě jako např. v obchodech, na sportovištích, na
kulturních akcích, na poště apod.
Výzkumný pobyt na Corvinus Univerzity Budapest má pro mě nejlepší přínos v oblasti
navázání nových kontaktů s odborníky ze stejné vědecké sféry. Nemalým přínosem je
osvojení si některých jiných didaktických přístupů ve výuce aktuárskych věd.

