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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: Univerzita Karlova 

Domácí fakulta: Fakulta sociálních věd 

Obor studia: Marketingová komunikace a public relations 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Délka pobytu: 1 měsíc 

 

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   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  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) 

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 

mailto:aia@dzs.cz
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/63_zpravy-ze-studijnich-pobytu/
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 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 srpnu jsem se zúčastnila letního jazykového kurzu na Univerzitě Würzburg, na který 

jsem získala stipendium od DAAD v celkové výši 1050 EUR (850 EUR samotné 

stipendium, 200 EUR příspěvek na dopravu). Organizátorky z univerzity nás předem 

průběžně informovaly o možnostech zvolit si volitelné kurzy, nabídly zařízení ubytování, 

karty na MHD a karty do menzy. Pojištění bylo pro stipendisty automaticky vyřízeno. 

Jazykový kurz probíhal každý všední den od 10:00 do 13:30. Studijní skupiny byly různě 

velké podle úrovně znalostí, v naší skupině C1 bylo 18 lidí, osobně bych uvítala menší 

počet. Náš učitel byl ale opravdu skvělý. Po dobu 14 dní se konaly i odpolední volitelné 

kurzy od 14:30 do 16:00 (např. interkulturní trénink, trénink mluvení, učení němčiny 

pomocí hudby, město–země–historie, pohádky–mýty–pověsti atd.). 

 

Na místo jsem se dopravila autem – spolujízdou přes Blablacar, což vychází nejlevněji 

v porovnání s vlaky a autobusy. Ubytování bylo nabízeno ze strany univerzity (cena 

kolem 400 EUR za měsíc), já jsem ale využila nabídku bydlet ve volném pokoji u své 

známé. Stravování bylo možné v menze, jídlo bylo velice kvalitní a chutné, ceny kolem 3–

4 EUR za oběd.  

 

Výplata stipendia proběhla následovně: poplatek za kurz (625 EUR) byl zaplacen předem 

univerzitě ze strany DAAD, zbytek mi byl vyplacen první den v hotovosti. Z vlastních 

zdrojů jsem vyčerpala cca 150–200 EUR, přičemž jsem na ničem nešetřila, jezdila na 

výlety apod.  

 

Pro účastníky kurzu bylo organizováno několik výletů či exkurzí – celkově bylo nabízeno 

mnoho různých aktivit pro trávení volného času. 

 

S účastí na kurzu jsem spokojená – naučila jsem se jazyk aktivně používat v různých 

situacích a obecně to byl velmi příjemně strávený měsíc. 


