Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Akademický rok 2016 - 2017 (doplňte prosím)
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-studijnichpobytu/ .
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Hostitelská VŠ:
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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:
Zahraniční pobyt – Můj studijní pobyt trval 20 dnů. Výuka polštiny probíhala 4 hodiny od
pondělí do pátku. Součástí tohoto pobytu byla i odpolední výuka týkající se historie,
kultury, jazykovědy a mnoho dalšího. Z těchto kurzů jsme si mohli vybrat ty
nejzajímavější pro nás. Hodiny probíhaly přímo v prostorech univerzity.
Před odjezdem – K výjezdu na teto pobyt jsem musela splnit několik podmínek a to získat
doporučení mých profesorů, vyplnění přihlášky, sepsání motivačního dopisu. Na místo
kurzu jsem se dopravovala autobusovou dopravou z Ostravy rovnou do Krakova. Pojištění
mi zajistila má univerzita.
Ubytování, stravování – Ubytovaní jsme byli na studentských kolejích. Pokoje byly
udělány jako buňkový systém tedy dva dvoulůžkové pokoje se dělily o jednu koupelnu se
záchodem. Starat jsem se nemusela o nic, vše už bylo zařízeno. Co se týká výdajů, vše
pokryla organizace. Jídlo bylo zajištěno v nedaleké restauraci – 3x denně.
Finance – Jídlo, ubytování i samotný kurz nám byl uhrazen. Navíc jsme dostali
stipendium ve výši 123 zł. Já osobně jsem si hradila jen dopravu, místní dopravu a věci,
které jsem si chtěla koupit já.
Volný čas – Každý víkend na nás čekal výlet do zajímavých míst například solné doly.
Problémy – Já osobně jsem se s žádnými problémy nesetkala.
Celkově bych tuto zkušenost ohodnotila velice kladně. Zdokonalila jsem se v jazyce a to
né jen v polštině, ale také v angličtině. Seznámila jsem se s mnohými zajímavými lidmi
z celého světa. Naučila jsem se toho hodně o polské kultuře i historii a o polácích jako
takových. Byla jsem v jiném městě, je to nová zkušenost, která se do budoucna jistě hodí.

