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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: Mezinárodní studia-diplomacie 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Leibniz Universität Hannover 

Délka pobytu: 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         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: 
 

Byla jsem měsíc na jazykovém kurzu němčiny na Leibniz Universität v Hannoveru.  

 

Pojištění bylo zařízené od DAAD a ostatní formality víceméně také, musela jsem si sama 

koupit pouze jízdenku do Hannoveru. 

 

Během pobytu jsem bydlela na koleji, kterou nám opět zprostředkovala DAAD. Náklady 

na kolej mi pokrylo stipendium od DAAD. Pokoje byly jednolůžkové, na mojí koleji byla 

s vedlejším pokojem společná kuchyň a koupelna, ale co jsem slyšela, tak na jiných 

kolejích tohle bylo společné pro celé patro. Na koleji byla také možnost využívat zdarma 

posilovnu. Doporučuji s sebou vzít nějaké základní nádobí, na koleji jsem neměla 

k dispozici žádné a musela jsem si tam potom koupit. Jídlo jsem si vařila převážně na 

koleji a sem tam zašla do menzy, cena za oběd se pro studenty pohybovala kolem 2 eur. 

 

Co se týče financí, stipendium pokrylo celý kurz a ubytování, pár eur, co mi zbylo, mi 

vyplatili hned v prvních dnech. Celý doprovodný program byl také v rámci stipendia, 

takže jsem si platila pouze stravu, dopravu a jiné náklady. 

 

Volný čas byl dobře zorganizován, na každý den byl nějaký program, do kterého jsme se 

mohli zapojit, pokryté byly i víkendy. Mohli jsme se v rámci kurzu zúčastnit spousty 

aktivit, počínaje welcome grilovačkou, lasertag, výletem na kolech a do zoo konče 

návštěvou pivovaru, výletem do Brém a závěrečnou party. Kdo si navíc zaplatil i exkurzi 

do Belína, mohl se podívat i do hlavního města. Program byl opravdu velmi pestrý. 

Všichni organizátoři byli velmi příjemní a vstřícní, se vším pomohli, měli jsme přístup do 

univerzitní knihovny i sportovních zařízení. Jen ohledně toho sportu je potřeba se vyptat 

hned ze začátku, aby vás pustili do posilovny, musíte absolvovat nějaký tří týdenní školení 

:D určitě doporučuji co nejdříve navštívit Machsee, je kolem něho spousta barů a je to 

super místo na scházení se s kamarády, já ho pořádně objevila bohužel až poslední večer. 

V Hannoveru je také spousta parků, kde je možné si zaběhat. 

 

Problémy jsem v podstatě žádné neměla, jen hodně lidí mělo problém s internetem, 

protože na kolejích není wi-fi a používá se síťový kabel, takže hlavně musíte do formuláře 

vyplnit správnou MAC adresu. 

 

Kurz se mi celkově líbil a organizační tým byl skvělý. Úroveň mé němčiny se mi sice 

nezlepšila podle mých očekávání, ale nějaký pokrok tam asi bude. Určitě doporučuji 

využít možnosti stipendia, podle mě je to skvělá zkušenost a možnost, jak strávit letní 

prázdniny. 


