
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 

Akademický rok 2017 - 2018 

 

 

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: Veronika Malá 

E-mail: Verca.mala.mala@gmail.com 

Domácí VŠ: VŠE 

Domácí fakulta: FMV 

Obor studia: Mezinárodní obchod 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Humboldtova univerzita 

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         X ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy  X ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy X 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) 

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

studia 

 Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty) 

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/
mailto:Verca.mala.mala@gmail.com


 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: 
 

Délka: 4 týdny 

Studium: děleno do 2 částí 

- Dopolední výuka (9-12:30) – jazyk 

- Odpolední výuka pouze 3x v týdnu  (13:30 – 15:00) – tematicky zaměřené 

přednášky/semináře 

o 1. týden – přednášky na téma EU 

o 2. týden – komentované prohlídky centra Berlína 

o 3. týden – prohlídka čtvrti Neuköln + semináře na téma přistěhovalectví 

(hodnotím velmi negativně) 

o 4. týden – zaměření na umění (exkurse do galerie, ateliéru, malování ve 

městě) 

Dopolední výuku jazyka hodnotím velice kladně, přístup učitele byl fenomenální, pouze nás 

nakonec bylo ve třídě kolem 20 žáků. Odpolední výuka byla nejzajímavější 2. týden, ostatní 

odpolední programy mě moc neoslovily) 

 

Před odjezdem jsem nemusela vyřizovat žádné formality, pouze cestovní pojištění a jízdenku 

do Berlína (jednosměrná jízdenka na autobus od Studentagency – zakoupena v předstihu za 

390,-).   

 

Ubytování bylo velmi pěkné! Studenti, kteří jedou přes DAAD mají automaticky nárok na 

ubytování zajištěné školou – velmi hezké a udržované koleje v klidné čtvrti Steglitz. Na 

pokoji je koupelna a plně vybavený kuchyňský kout (lednice, sporák, trouba, rychlovarná 

konvice, topinkovač, kávovar na překapávanou kávu). Většina apartmánů má balkón, vše je 

čisté. Doprava z kolejí na univerzitu trvala cca 45 minu od dveří ke dveřím – velmi dobré 

spojení městské dopravy. Měsíční lístek na městskou stojí 81 eur (neměli jsme nárok na 

studentskou slevu).  

Ne na všechny se však dostalo na kolejích místo a někteří studenti tak byli ubytování 

v rodinách (pokud ale vím, byli všichni spokojeni).  

Stravování bylo možné řešit v menze, plnohodnotný oběd vyšel cca na 3-5 Eur. 

 

Výplata stipendia probíhala mezi univerzitou a DAAD, ke mně se peníze vůbec nedostaly. 

Stipendium pokrylo většinu nákladů spojených s kurzem. Z vlastních zdrojů jsem platila: 

- 200 eur – doplatek na bydlení 

- 81 eur – měsíční lítačka na městskou  

- 150 eur – vratná kauce splatná při příjezdu na ubytování  

Potraviny v supermarketu byly podobně drahé jako v ČR. 

 

 Volný čas  

- Univerzitní knihovna/studovna – volný vstup, neuvěřitelný zážitek 

- Výlet do Postupimi organizovaný školou 

- Posezení v Biergarten – organizované školou 

- Možnost výletu k Wannsee či Schlachtensee 



- Já si ráda chodila číst na trávník před Berliner Dom (kultura válení se na trávníku 

je v Německu úplně jiná než v Čechách) 

- Autobusové linky 100 a 200 – vyhlídkové linky, které vedou přes hlavní památky 

a turistické atrakce, platí v nich lístek na berlínské MHD. 

- Přístup k internetu zajištěn ve všech budovách školy 

 

Během pobytu jsem se nesetkala z žádnými problémy. 

 

Jedno malé doporučení – pekárna Thoben, která se nachází přímo naproti stanici S-Bahnu 

Feuerbachstrasse (stanice, ze které se jezdí do školy), nabízí velmi chutné a rozhodně ne 

drahé pečivo a koláče. Jeden řez koláče vyjde na 0,75 – 1,1 Eur. Káva zde vyjde na 1Euro.  

 

Celkově hodnotím kurz velmi pozitivně! Hodně mi pomohl zlepšit němčinu, a navíc jsem 

velmi dobře poznala Berlín. Výuka probíhala na adrese Dorotheenstraße 65, v hlavní budově 

univerzity na Unter den Linden jsme psali rozřazovací test + zde byla umístěna menza.  

 

Určitě tento kurz doporučuji všem!  

 

 
ubytování 



   
knihovna 


