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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: Natália Mjartanová 

E-mail: 415685@mail.muni.cz 

Domácí VŠ: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: Filozofická fakulta 

Obor studia: Mediteránní studia, Učitelstvo NJ pre stredné školy 

Hostitelská země: Nemecko 

Hostitelská VŠ: Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V., Berlin 

Délka pobytu: 4 týždne 

 

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) 
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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: 
 

Jazykový kurz trval 4 týždne, konal sa každý pracovný deň po 4 hodiny. Kurzy sa konajú buď 

doobeda alebo poobede, študentov rozdelia podľa vstupného testu, takže ak idete s kamarátom 

a máte aj rovnakú úroveň, môže sa stať, že skončíte každý v inej skupine. Výuka sa koná 

kúsok od centra mesta s dobrým spojením. Mala som dvoch lektorov, s lektorom, s ktorým 

sme mali vyučovanie 3 dni v týždni, som bola veľmi spokojná. S tým druhým o niečo menej. 

Inštitút organizoval rôzne výlety a podujatia, takže kto sa chcel socializovať, mohol chodiť na 

rôzne akcie.  

Pred odjazdom: informačné maily chodili celkom neskoro. Bola možnosť zabezpečiť 

ubytovanie, ktoré vraj bolo fajn. Ak však idete v auguste alebo v septembri, skúsila by som 

nájsť ubytko na lacných intrákoch a ušetriť tak 250 EUR. Tým však môžte prísť o veľa 

nových kamarátov. Spojenie do Berlína: Flixbus alebo Regio Jet alebo Ryanair z Bratislavy. 

Mala som svoje ubytovanie. Ak sa rozhodnete hľadať ubytovanie sami, tak v predstihu a 

rezervujte si veľa večerov, momentálne je tu veľmi ťažké nájsť izbu. Izby vo WG stoja okolo 

400-500 EUR na mesiac. Keď tak wg-gesucht, FB skupiny ako Flats in Berlin atd.  

Strava: cca 15 minút od jazykovky sa nachádza menza, nikdy som tam nebola. V okolí 

jazykovky je veľa kebapov a hneď oproti supermarket, kde sme si väčšinou kupovali desiatu. 

Najlepší kebab je na Mehringdamme, kde sa čaká aj polhodinu v rade. Burgre: Peter Pan a 

Kreuzburger. Výborné streetfood býva v nedelu v Mauerparku. Plno dobrých reštauráci je vo 

štvrti Friedrichshain.Vegankebap: Vöner pri Ostkreuzi. 

Financie: Na druhý deň som šla do kancelárie kde som dostala 550 EUR v hotovosti – čo 

malo pokryť moje vlastné ubytovanie, cesty, jedlo, zábavu, kultúru, dopravu. Berlín je celkom 

lacný, čo sa týka potravín a drogérie, ak však idete von, tak jedno pivo okolo 4 EUR, vstup do 

lepšieho klubu okolo 15, normálneho okolo 8, výlety organizované jazykovkou sú tiež dosť 

drahé. Mesačná šalinkarta je okolo 80 EUR, platí na všetky dopr.prostriedky a po 20:00 a 

počas víkendu môžete so sebou ešte niekoho zobrať. 

Jazykovka organizovala pár výletov, Stammtisch, výstavy, premietanie. Tip na výlet nemám, 

som v Berlíne dlho a myslím, že je tu stále čo objavovať. Tipy v meste: East Side Gallery, 

v nedelu Mauerpark, Teufelsberg, pobehať štvrte Kreuzberg a Neukölln, 

výlet do Potsdamu, na rôznych miestach sa dajú požičať bicykle (nie všade sú cyklochodníky 

a nie všetci vodiči opatrní), je tu plno jazier a parkov (Görlitzer Park cez deň, Park 

Gleisdreieck sú super). 

Môj pobyt prebehol bez problémov. Pozor však na Alexanderplatzi a na rušných miestach na 

veci a nejazdiť načierno, pokuty sú drahé. A nosiť všade ID. 

Celkovo som bola s jazykovým kurzom spokojná, aj keď tie 4 hodiny dali niekedy zabrať. 

Lektori boli nad moje očakávania, robili hodiny zaujímavé, s rôznými aktivitami. 

 


