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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: Masarykova univerzita Brno 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Norský jazyk a literatura 

Hostitelská země: Nemecko 

Hostitelská VŠ: IIK BerlinerID 

Délka pobytu: 1 mesiac 

 

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  ; 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy     ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy    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: 
 

V auguste 2017 som absolvovala letný jazykový kurz nemčiny v Berlíne v inštitúte IIK 

BerlinerID. Kurz trval 4 týždne a bol ukončený písomným testom pozostávajúcim zo 4 

častí (diktát, gramatika, sloh, posluchové cvičenia), na základe ktorého nám bol neskôr 

vystavený certifikát. Hneď prvý deň sa píše rozdraďovací a ešte v ten istý deň sa človek 

dozvie, do ktorej triedy patrí. Ja som absolvovala kurz na úrovni B1.2 a s výukou som 

bola maximálne spokojná. Prvý deň bol viac menej zoznamovací a v tento deň bolo ešte 

možné preradiť sa do inej skupiny. Deň na to sme si kúpili učebnice za 20€ (prevažne sa 

používajú učebnice Menschen prípadne Aspekte neu) a deň na to začala riadna výuka. 

Pondelok až stredu sme mali jedného vyučujúceho a štvrtok a piatok iného, čo sa mi 

veľmi páčilo, nakoľko sa človek naučil rozumieť rôznym dialektom. Raz do týždňa prišiel 

externý vyučujúci fonetiky, čo tiež hodnotím ako veľké plus. Vyučovanie trvalo vždy od 

rána 9:00 – 13:15 (medzitým jedna polhodinová prestávka 11:30-12:00). Čo sa týka 

ubytovania, inštitút ponúka ubytovanie, no ja som túto možnosť nevyužila, nakoľko mi 

prišla predražená. Taktiež niektorí zo študentov, ktorí túto možnosť využili, neboli úplne 

spokojní. Ubytovanie sa dá inak hľadať cez rôzne skupiny na Facebooku prípadne na 

stránke http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Berlin.8.0.1.0.html. Čo sa týka financií, 

štipendium bolo vyplatené v hotovosti prvý deň a činilo 850€ + 200€ na cestu 

a automaticky so štipendiom získava štipendista cestovné poistenie na dĺžku pobytu. 

Z tejto celkovej sumy 1050€ je odrátaná cena kurzu, čo bolo okolo 500€, ďalej verejná 

doprava na mesiac stojí 81€ a zvyšok sa minie na ubytovanie. Tento pobyt hodnotím 

veľmi pozitívne ako z akademického, tak aj z osobného hľadiska. Kurz bol naozaj 

náročný a intenzívny a v priebehu jedného mesiaca som sa zo skoro úplného začiatočníka 

dostala na stredne pokročilú úroveň. 


