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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: Technicka univerzita v Liberci 

Domácí fakulta: Fakulta textilní 

Obor studia: Nano 

Hostitelská země: Německá spolková republika 

Hostitelská VŠ: TU Berlin 

Délka pobytu: 24 dnů 

 

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: 

Zahraniční pobyt.  

Můj studijní pobyt v Berlíně trval 24 dnů. Navštěvoval jsem jazykový kurz pod TU Berlín 

na ZEMS. Denně jsme měli výuku o délce 3h. Škola byla od pondělí do pátku. 

V odpoledních hodinách všedních dnů a soboty byl odpolední program. Neděle byly 

volné. 

 

Před odjezdem 

Všechny potřebné informace a podrobné instrukce jsem dostal od sekretariátu ZEMS. 

Víza do BDR nejsou potřeba. Jízdenky do Berlína nebyly problém. Za 400 Kč jsem se 

dostal z Prahy do Berlína. Ceny např. za ubytování byly v Berlíně vysoké. Bydlel jsem na 

nejlevnější koleji za 220 Euro/měsíc. 

Dále bylo potřebné složení kauce 330 Euro. 

 

 

Finance 

Finance ze stipendijního programu DAAD mi pokryly kurz, ubytování, dopravu. 

Jídlo jsem si hradil ze svého. Nečekaný výdaj byl na lítačku společnosti BVG (městská 

hromadná doprava). 

Vratná kauce na kolej musela být zaplacená v hotovosti první den ubytování. To jsem 

platil z mých osobních peněz.  

Zbytek peněz ze stipendia (Celková částka včetně peněz na dopravu mínus cena kurzu) 

jsem dostal po týdnu školy, takže byla potřebná hotovost na jídlo a na nečekané výdaje 

jako byla Lítačka. 

 

Volný čas 

Volného času vzhledem k odpolednímu programu bylo relativně málo. Upřímně jsem spíš 

nestíhal využít všechny možné aktivity. Berlín má spousty možností. 

Knihovnu jsme měli 15 minut od koleje. Kde byl možný přístup k internetu. 

Na kolejích jako takových jsme přístup k internetu neměli. 

Berlín má nepřeberné množství všech různorodých aktivit. Vzhledem k velkému počtu 

nových přátel není nouze o využití volného času. 

 

      S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního studia 
Doprava do Berlína byla bez problému. 

Doprava po Berlíně byla taktéž bez problému, bohužel byla, ale nezvykle drahá. 

 

Další komentáře a doporučení 

Je potřeba využít všech možností a nemít problém s komunikací s lidmi z celého světa. 

Berlín je multikulturní město plné lidí ze všech možných zemí. 

 



 

 

 

Celkové hodnocení 

Můj osobní přínos je velice vysoký. Tento pobyt mi umožnil uvědomění a zvětšil můj 

obecný rozhled. Díky poznání nových přátel jsem přišel na nové myšlenky v podnikání 

apod. 

Jazyková znalost se zlepšila. 

Takže, velice doporučuji. 


