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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: Martin Jakubek 

E-mail: martiko2d@gmail.com 

Domácí VŠ: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: FF 

Obor studia: Portugalský jazyk a lit. 

Hostitelská země: Rumunsko 

Hostitelská VŠ: Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi 

Délka pobytu: 3 týdny 

 

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) 

o Letná škola trvala 3 týždne, organizuje ju Filozofická fakulta Univerzity 

Alexandra Ioana Cuzu v meste Iasi. Je to najstaršia univerzita v Rumunsku a 

kurz sa koná v jej hlavnej historickej budove. Študenti sú rozdelení do 3 skupín 

(incepatori, mediu, avansati) podľa zaraďovacieho testu na začiatku kurzu. 

Polovicu kurzu vedie jeden učiteľ, potom príde druhý učiteľ. Okrem povinnej 

časti letnej školy (vyučovanie 09:00 – 13:00 s přestávkou na kávu) sú 

ponúkané aj přednášky (17:00 – 19:00) na rôzne témy a jeden víkendový výlet 

do Bukoviny, ktorý sa ale platí zvlášť a nie je súčasťou štipendia (odporúčam).  

 Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza, 

pojištění apod., doprava, spojení, ceny) 

o Potvrdenie o prijatí na kurz je väčšinou doručené až pár dní před samotným 

začiatkom kurzu, třeba byť teda trpezlivý. Dopraviť sa do Iasi dá aj 
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autobusom, ale cesta je to dlhá a neveľmi pohodlná. Z Prahy sa lieta do 

Bukurešti (ČSA) a odtiaľ do Iasi lieta BlueAir alebo TAROM. Najlacnejšia 

cesta je asi z Bratislavy do Cluju (Wizzair) a odtiaľ do Iasi (BlueAir). Z letiska 

v Iasi do centra ide autobus 50, presný rozpis časov nájdeš na http://www.ratp-

iasi.ro/trasee.html (lístok na bus stojí asi 2 RON, teda menej než 50c). 

Prípadne sa dá aj taxíkom, cesta na ubytovanie vychádza okolo 20 RON (cca 5 

eur). 

 Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena, 

možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze) 

o Ubytovanie je zabezpečné v univ. hoteli Gaudeamus, je to teda lepšia kvalita 

než tradičné rumunské intráky (koleje). Na izbách ste len dvaja a máte vlastnú 

kúpeľnu a TV. Dokonca sú tam aj utěráky a osušky, raz za týždeň sa mení 

posteľná bielizeň (prádlo). Prať sa dá raz za týždeň, třeba sa na recepcii opýtať 

v ktorý deň a stačí iba ráno doniesť na recepciu tašku s číslom izby a pracím 

práškom a pobede vyzdvihnúť. Gaudemus je asi 5 min. pešo od univerzity a do 

centra odtiaľ jazdí šalina. Stravovanie je tiež zabezpečené priamo tam, raňajky, 

obedy i večere. Každý deň kura, 3x za deň. Pre vegetariánov to isté iba bez 

mäsa. 

 Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba 

finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady) 

o Štipendium hradí všetko okrem výletu do Bukoviny, ktorý stojí 110 eur.  

 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) 

o Prístup do knižnice je zabezpečený, ale nevyužil som. Internet je aj na intráku, 

niektoré izby majú wifi buď univerzitné miestne, alebo aj eduroam. Na 

niektorých je lepšie si priniesť vlastný ethernetový kábel. 

 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.) 

o Kurz mi veľmi pomohol v rumunčine – pred príjazdom som čo-to rozumel, ale 

nebol som schopný aktívne komunikovať. Bol som v pokročilej skupine a na 

konci kurzu som získal certifikát na úrovni C1. Takmer celý čas sme sa bavili 

po rumunsky, čo je veľká výhoda a posunulo nás to dopředu. S akýmikoľvek 

problémami počas kurzu sme sa mohli obrátiť na p. Ecaterinu Volintiru, ktorá 

bola neskutočne ochotná a so všetkým sa nám snažila vyjsť v ústrety. 

 Odkaz na fotogalerii (můžete připojit odkaz na Vaše osobní webové nebo 

facebookové fotoalbum, případně je možné zaslat několik fotografií v příloze e-mailu) 

 


