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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, 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)
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:
1) Zahraniční pobyt
V Německu jsem absolvovala čtyřtýdenní kurz německého jazyka na IIK Berlin.
Vyučování probíhalo od pondělí do pátku od 9:00 do 13:15 (v odpoledních skupinách
bylo vyučování od 14:00 do 18:15). Rozřazení do skupin bylo dle výsledků
rozřazovacího testu, který se psal první den. Měli jsme dva lektory, kteří se střídali.
Jeden měl výuku od pondělí do středy, druhý od čtvrtka do pátku. Předposlední den
kurzu jsme psali závěrečný test, po jehož úspěšném složení jsme poslední den obdrželi
certifikát s výsledkem.
2) Před odjezdem
Pojištění jsem měla od DAAD, takže jsem si musela obstarat pouze jízdenku do
Berlína. Jela jsem autobusem společnosti RegioJet, která nabízí jízdenky z Brna od
540 Kč. Informace o kurzu a ubytování jsem obdržela od IIK zhruba dva týdny před
odjezdem.
3) Ubytování, stravování, doprava
Byla jsem ubytovaná na Adalbertstraße. Nejednalo se přímo o koleje, ale spíše o byty,
z nichž jedna část byla pronajata IIK. Bydlela jsem na pokoji s Turkyní, ve vedlejším
pokoji bydlela Polka. Společně jsme sdílely kuchyň, koupelnu a obývací pokoj. Za
sdílený pokoj jsem platila 365 euro. Byt byl plně vybavený, i když v kuchyni některé
nádobí chybělo (např. prkénka na krájení, lžíce pro všechny). Ubytování bylo hezké,
jediný problém během pobytu bylo ucpané umyvadlo v koupelně, které jsem musela
nahlásit domovníkovi.
Institut nemá vlastní menzu a možnost stravování. Většina lidí si vařila jídla, další
možnosti bylo dojet do některé z vysokoškolských menz a koupit si kartu na
stravování za zhruba 3 eura. Já jsem se stravovala převážně v menze, kde je jídlo
levnější, než např. ve fast foodech a v obchodech a jsou ho velké porce (většinou si
člověk sám může nabrat jídla tolik, kolik chce).
Měsíční jízdenka na městskou hromadnou dopravu v Berlíně pro zóny A a B stojí 81
eur.
4) Finance
Zbytek stipendia nám byl vyplacen v institutu hned první den. Celkové stipendium
bylo 1050 eur (850 na kurz + 200 na dopravu). Organizátor kurzu odečetl poplatek za
kurz (475 eur) a za ubytování (365 eur), takže jsem dostala zpět 190 euro. Z nich jsem
si zakoupila zpáteční jízdenku do Berlína, měsíční jízdenku na dopravu a učebnici na
kurz za 20 euro. Celkově jsem utratila zhruba 250 euro s tím, že jsem příliš neutrácela.

Jinak jsou v Německu podobné ceny potravin jako u nás, ale ceny v restauracích, či
celkově jídla, které je třeba nějak připravit, nebo uvařit jsou vyšší.
5) Volný čas
Institut pořádal pro studenty volnočasové aktivity, které si studenti ale platili sami. Asi
třikrát byl Stammtisch (setkání studentů večer v baru), potom například Salsaabend,
Theaterworkshop, návštěva pekárny, muzea, nebo televizního studia. Z výletů byla
možnost navštívit Postupim a Hamburk. Já jsem byla na Salsa večeru a také
v Hamburku, kam jsem nakonec nejela s institutem, ale sama, protože to bylo levnější.
Nicméně návštěvu města můžu jenom doporučit, moc se mi tam líbilo.
Jinak nabízí i samotný Berlín spoustu zajímavých míst, takže se dá zůstat celý měsíc
pouze tam a stejně se nebudete nudit.
6) S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního
studia
S žádnými problémy kromě zmíněného ucpaného umyvadla a zpočátku nefunkčního
internetu na ubytování jsem se nesetkala.
7) Další komentáře a doporučení
Doporučuji stravování v menze, kde opravdu dobře vaří a také plánovat výlety spíše
individuálně.
8) Celkové hodnocení
Celkově kurz a pobyt hodnotím velmi kladně. V minulosti jsem absolvovala i
jazykový kurz na Humboldtově univerzitě, ale kurz od IIK považuji osobně za
přínosnější (ale vždy záleží na konkrétních lektorech). Mé jazykové znalosti se
podstatně zlepšily, oba naši lektoři byli velmi zkušení a na závěr kurzu nám jeden
nabídl i možnost osobního hodnocení a dal mi rady, na čem a jak bych mohla dále
pracovat.

