Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Akademický rok 2017 - 2018
léto 2017
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-studijnichpobytu/ .
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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)
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:
Absolvovala jsem měsíční kurz německého jazyka (Deutsch als Fremdsprache) na Sárské
univerzitě v Saarbrückenu. Kurz byl v dotaci 12 vyučovacích hodin (90 minut/hodina) týdně.
Jednotlivé hodiny se zaměřovali na oblasti jako poslech, gramatika, čtení, mluvení a fonetika.
Žádala jsem o stipendium na kurz od DAAD. Přihláška se skládala z jejich formuláře a
dalších dokumentů: motivační dopis, životopis, doporučení od učitele, známky z kurzů a
jazykového certifikátu OnDAF. Samotná univerzita poté vyžadovala online přihlášku,
jednoduchý formulář se základními údaji o vás, jazykové úrovni a výběru ubytování. Pojištění
bylo součást stipendia a DAAD ho zařizovalo. Do Saarbrückenu jsem jela autobusem se
společností Flixbus s jedním přestupem. Jednalo se o nejlevnější variantu. Jezdí i přímý
autobus Student Agency ale pouze dvakrát týdně. Dá se i letět do Frankfurtu či Štrasburku.
Univerzita v přihlášce nabízela možnost ubytování na koleji 300€ plus 60€ v případě, že
chcete peřiny a povlečení. Jednalo se buď o samotný pokoj s vlastní koupelnou a kuchyňským
koutem, nebo samotný pokoj se sdíleným sociálním zařízením s další studentem. Pokoje byly
přidělovány organizátory, nebyla možnost výběru. Univerzita zprostředkovala koupi
zvýhodněného, studentského, měsíčního lístku na MHD (44€) a studentskou kartu do menzy.
Menza byla velmi cenově dostupná hlavní jídlo s desertem a salátem 2,30€ s polévkou 2,79€.
Stipendium od DAAD bylo ve výši 1050€ což mi pokrylo náklady na kurz 590€ a ubytování.
Zbytek byl vyplacen ve formě šeku. Stipendium nestačilo na pokrytí všech nákladů
(stavování, volný čas). Zbytek jsem financovala z vlastních zdrojů mohlo se jednat o cca
300€. Vratné finanční zálohy během kurzu jsou kauce na kolej 50€, karta do menzy 10€,
nádobí 10€.
Volnočasový program organizovala skupina místních studentů (tutorů). Každý den byla
nějaká akce film, karaoke, picnick, muzeum, stolní hry, sport. O víkendech pak výlety do
okolních měst. Některé akce byly zpoplatněné (např. příspěvek na jídlo) a zahraniční výlety
s příspěvkem 8-10€. Částka výletů byla ovšem zanedbatelná, protože cena vlaku a oficiální
prohlídky musela být vždy několikanásobně vyšší. Internet na campusu Eduroam plus i wifi
přímo pro lidi z kurzu, koleje měli však pouze připojení přes kabel, byla možnost koupě a
znovu prodání routeru, ale nevyplatilo se to. Je lepší s tím počítat a přivést si vlastní kabel (já
si půjčila od kamaráda až na místě). Univerzita nabízela 3x týdně fitness hodiny a 1x zumbu –
hodiny bylo možné bezplatně navštěvovat jako studenti a zaměstnanci školy. I knihovna byla
přístupná. Výlety do okolí byly organizovány tutory, ale o víkendech byla možnost i vlastního
programu. S kurzem jsme navštívili Trier, Štrasburk, Frankfurt a Heidelberg. S kamarády
jsme se pak vydali na výlet do Lucemburku. Saarbrücken má skvělou lokaci. Mimo
zmíněných výletů se s dvouměsíčním předstihem se dají koupit třeba opravdu velmi výhodné
jízdenky vlakem třeba do Paříže a cesta netrvá dlouho.
Kurz pro mě byl určitě přínosný, intenzivní výuka jazyka stejně jako možnost jeho
každodenního používání mi pomohlo.

