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anonymně či nikoli. Zveřejnění jména a kontaktu může pomoci dalším uchazečům o studijní 

pobyt v zahraničí. 
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Text zprávy: 

Zahraniční pobyt: 

Pobyt trval od 4.8.2017 do 28.8.2017 na univerzitě v Hannoveru. 

Před odjezdem: 

Před odjezdem není potřeba nic speciálního zařizovat, stačí odpovědět na email od tutora 

z univerzity, zda stojíte o ubytování a internet na koleji. Pojištění je předem zajištěné. 

Ubytování, stravování, doprava: 

Ubytování jsem si objednala na koleji. Je potřeba si objednat peřinu, polštář a povlečení. To si 

musí každý zaplatit, ovšem nemá to jak odvézt domů, takže s odjezdem většinou přijde o své 

investované peníze i o vybavení. Pokoj při mém příjezdu nebyl vůbec uklizený. Musela jsen 

hned nakoupit mycí prostředky, abych tam mohla bydlet. Na oběd jsem chodila do menzy, 

kvalita nebyla výborná, ale určitě lepší než v ČR. Do místa pobytu jsem využila Flixbus, který 

nabízí nejrychlejší a nejlevnější cestu. 

Finance: 

Ze stipendia mi byla stržena částka za kurz a ubytování, zbytek stipendia mi byl vyplacen 

hned druhý den po příjezdu (cca 220 Euro). Na místě jsem si ještě musela zakoupit měsíční 

lístek na MHD (cca 60 Euro). 

Volný čas: 

Téměř každé odpoledne pro nás byl připraven bohatý program (prohlídka pivovaru, sport, 

výlety), doporučuji každému, co nejvíce se účastnit. Vše je již v ceně kurzu, nemusí se nic 

doplácet. 

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

S internetem – mně osobně fungoval, ale většina měla problém. Ještě před pobytem přijde 

formulář, kde se objednává ubytování, lůžkoviny a internet a je potřeba zadat správnou mac 

adresu. 

S ubytováním – špinavý pokoj mě velmi nepříjemně překvapil 

Se školou – výuka nebyla nic moc, ve škole jsem se nic nového nenaučila 

Celkové hodnocení: 

Celkově se mi kurz líbil a podle mých učitelů došlo k evidentnímu zlepšení znalostí 

německého jazyka. Zejména proto, že jsem byla v neustálém kontaktu s nj a buď mluvila 

nebo ji alespoň poslouchala. Mimoškolní program byl úžasný. 

 

 


