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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: Vysoká škola ekonomická v Praze 

Domácí fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů 

Obor studia: Diplomacie 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Leibniz Universität Hannover 

Délka pobytu: 4 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   ano  x ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano  x 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: 
Můj studijní pobyt trval 4 týdny a to na Leibniz Universität v Hannoveru. Univerzita byla 

moderně vybavená, poblíž se nacházely i dvě menzy a dále byla možnost menšího 

občerstvení v Cafaterii, jenž se nacházela přímo uvnitř university. V okolí byl krásný park 

a byla zde možnost zapůjčení kol. 

Před odjezdem jsem musela zajistit pouze jízdenky do Hannoveru a vyplnit určité 

formuláře, jenž mi Universita poslala. Vízum ani pojištění jsem nepotřebovala (pojištění 

nám obstaralo DAAD) 

U ubytování jsme měli dvě možnosti – studentské koleje či WG, které jsme si ale museli 

zajistit sami. Já bydlela ve studentských kolejích, které mi zajistila škola, jenž byly za 

240eur/měsíc. Musela jsem si koupit polštář, deku a povlečení, jelikož ty v pokoji nejsou. 

Pokoj byl však velice pěkný a kuchyňka, záchody a sprchy byly pak již společné. 

Stravování v menze bylo možné, já ho však nevyužívala. Co se dopravy týče, měla jsem 

semesterticket, jenž platí na skoro celý Hannover na celý měsíc. 

Zbytek stipendia mi bylo vyplaceno na začátku kurzu hotově. Nečekané náklady byly za 

ložní prádlo a posléze i za internet, protože mi přístup k internetu neustále nefungoval. 

Celkově mi stipendium pokrylo kurz s výletem do Berlína, zbytek jsem si již musela 

doplácet. 

Na univerzitě jsme měli přístup k internetu a i do knihoven. Každý den byl nějaký 

program, jenž byl již v ceně kurzu a bylo jen na nás, zda se ho zúčastníme či nikoli – na 

výběr byla například, Lasergame, minigolf, filmy, Zoo atd. Výlety jsme měli v plánu, ale 

díky nepříznivému počasí, jenž přetrvávalo celý měsíc, jsme žádné nepodnikli. 

Žádné problémy, až na přístup k internetu, jsem neměla. 

Radila bych jiné město v Hannoveru, pokud ovšem nemáte rádi deštivé a chladné léto . 

Kurz byl pro mě rozhodně přínosem, hodiny mě bavily, měla jsme fajn kolektiv a i 

vyučující byli skvělí, až na výjimky. Kurz jsme absolvovala proto, že chci od 

následujícího roku studovat magistra v Německu a tudíž je při mě znalost německého 

jazyka nezbytná. 

 


