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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,
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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)
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příležitosti, tipy na výlety)
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Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt,
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Text zprávy:
V létě jsem byla na čtyřtýdenním jazykovém kurzu v Szegedu (Szegedi
Tudományegyetem). Všechno začalo tím, že jsem v prosinci 2017 vyplnila žádost
o udělení stipendia a spolu s příslušnou dokumentací vše poslala na DZS do Prahy,
následně také do Maďarska. V polovině května mi přišel e-mail potvrzující udělení
stipendia a krátce nato další e-mail (tentokrát už z hostující univerzity) se všemi
důležitými informacemi, které se týkaly výuky, kulturního programu, ubytování a dopravy
do Szegedu. Před začátkem kurzu je nutné vyplnit také jazykový test, na jehož základě
jsou studenti rozřazeni do 4 skupin. Pro občany EU nejsou nutná víza. Cestovní pojištění
je dobrovolné, nicméně určitě doporučené. Do Szegedu je možné dostat se autobusem
nebo vlakem. Z důvodu vyššího pohodlí jsem zvolila vlak. Cesta trvala cca 7 hodin a bylo
nutné přestoupit v Budapešti. Ve vlaku z Budapešti do Szegedu je nutná rezervace.
Ubytovaní jsme byli v penzionu vzdáleném cca 10 minut chůze od vlakového nádraží
a 20 minut chůze od univerzity. Přímo před penzionem byla zastávka MHD. Na pokojích
byla koupelna, malá kuchyňka a klimatizace. Penzion byl velmi příjemný, personál milý
a vždy ve všem nápomocný. Jediný problém bych viděla v internetu – WiFi signál nebyl
dostatečně silný ve všech pokojích.
Stravování probíhalo formou snídaně, obědu a večeře. Snídaně byla zajištěna v penzionu
(ve formě švédských stolů). Na oběd jsme chodili do jídelny, kde bylo na výběr z velkého
množství jídel (jediná limitace byla cena 1000 Ft, což ale nebyl problém; menu
i s polévkou vycházelo na 800 Ft). A na večeři jsme chodili do restaurace vzdálené asi
20 minut chůze od univerzity, kde jsme si mohli vybrat jakékoliv jídlo z jídelního lístku.
Co se týká financí, stipendium pokrylo vše důležité – ubytování, stravu, kurzovné,
jízdenky na MHD, vstupné (případně jízdenky) v rámci výletů a kulturního programu.
Vlastní finance jsou tedy potřebné pouze na kapesné.
Jazykový kurz na univerzitě v Szegedu určitě vřele doporučuji. Szeged je nádherné město,
celý kurz byl perfektně zorganizovaný a výuka byla opravdu intenzivní a kvalitní.
Za 4 týdny jsem udělala obrovský pokrok v psané, čtené a obzvláště mluvené maďarštině,
zároveň jsem si také zlepšila angličtinu, našla jsem si nové přátele a získala jsem spoustu
zkušeností, nezapomenutelných zážitků a krásných vzpomínek.

