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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,
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
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:
Studijní pobyt, kterého jsem se zúčastnila, trval 27 dní a konal se na Otto-FriedrichUniversität Bamberg v Německu. Na této univerzitě jsem navštěvovala mnohé kurzy,
které mě zdokonalovaly ve znalostech německého jazyka a německé kultury.
Cesta do Bambergu mi byla usnadněna tím, že jsem tam jela autem, takže jsem nemusela
zařizovat žádné složité přestupy a hledat odjezdy a příjezdy vlaků či autobusů. Před
odjezdem jsem se samozřejmě pojistila.
Ubytování v Bambergu bylo skvělé, bydlela jsem ve svém vlastním pokoji na koleji COE,
který byl propojen s ostatními dvěma pokoji kuchyní a koupelnou. Veškeré ubytovací
výdaje pokrylo mé stipendium z organizace DAAD. Stravování v menze bylo samozřejmě
umožněno, cena jídla se pohybovala okolo 2-6 euro, nabídka jídel byla velká a jídla byla
výborná.
Co se týče stipendia, DAAD jej poslalo na univerzitu v Bambergu a mně pak bylo
vyplaceno 200 eur na místě. Měla jsem samozřejmě ještě soukromé zdroje, ale nemusela
jsem platit žádné nepředvídané náklady, takže to bylo vše v pořádku.
Volného času byl dostatek, zároveň jsme pořádali různé exkurze (Norimberk, Würzburg,
Ekurze do Horních Frank atd.). Samozřejmě, jsme měli také přístup do školních knihoven,
k internetu atd. Někteří studenti uspořádali divadlo, měli jsme večer, kdy se zpívalo
karaoke i večer, kdy jsme představovali typická národní jídla.
Abych byla upřímná, s žádnými problémy jsem se během zahraničního studia nesetkala.
Studentům bych chtěla doporučit, aby se na kurz přihlásili, protože má velký přínos pro
studium (zvláště pro studenty cizích jazyků) a samozřejmě pro zlepšení jazykových
znalostí, protože je student obklopen neustále německým jazykem. Jsem neskutečně ráda,
že jsem se mohla takového kurzu zúčastnit, protože jsem tam potkala mnoho zajímavých
lidí z různých zemí světa a zároveň si zlepšila své jazykové znalosti.

