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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: Technická univerzita v Liberci 

Domácí fakulta: Přírodovědně-humanitní a pedagogická 

Obor studia: Angličtina - Němčina 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Technická univerzita v Drážďanech 

Délka pobytu: 4 týdny 

 

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          ano  

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  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: 

 V červenci jsem absolvovala jazykový kurz v Drážďanech o délce 4 týdnů. Na dané 

univerzitě jsem byla zařazena do skupiny na úrovni C1. 

 Co mě velmi mile překvapilo, bylo to, že z ceny stipendia už Vám organizace DAAD 

zařídí pojištění, zaplatí kurz a vy se tak už nemusíte téměř o nic starat. Jediné, co si musíte 

před odjezdem zařídit je ubytování, což je téměř vždy možné v dané zemi na 

vysokoškolských kolejích, kde je cena přijatelná. Je ale důležité hlídat si elektronickou 

poštu, kde Vám jsou průběžně zasílány pokyny, jak postupovat apod. Také není na škodu 

vytisknout si všechny dokumenty, které jste kdy od DAAD obdrželi. 

 Co se týče ubytování, tak si nemůžu stěžovat. Platila jsem kolem 300 euro a byla jsem 

ubytovaná na luxusních, nových vysokoškolských kolejí s vlastním pokojem. Stravování 

bylo možné v menze, ale jelikož si ráda vařím a měla jsem k dispozici i kuchyňku, zvolila 

jsem tuto možnost. 

 Finance byly dostačující. Stipendium nám bylo vyplaceno asi třetí den pobytu v 

hotovosti. Člověk z toho v klidu pokryl ubytování a ještě mu zbylo na nějaký ten výlet. 

 Volný čas jsme mohli trávit jak v knihovně, tak ale i v prostorách univerzity či někde 

v parku, ve městě apod. Vyžití bylo více než nadprůměrné. 

 Žádný problém v průběhu mého pobytu nenastal. Mohu Vám ale převyprávět příběh 

mé spolužačky. Jeden večer jsme se rozhodly zajít si do města a trochu poznat noční život 

Drážďan. Když jsme se ale vrátily, kamarádka u sebe nemohla najít čip, kterým se 

studenti dostávali do pokoje. Byla půlnoc a my jsme nevěděly co dělat. Nakonec jsme 

dole našly číslo na firmu, která s těmito problémy má studentům pomoci. Zavolaly jsme 

tam tedy a pak další půl hodinu čekaly na příchod jednoho pracovníka, který si naúčtoval 

120 euro! Obě jsme byly v šoku, ale nedalo se nic dělat. Nakonec kamarádka našla klíče v 

pokoji, tudíž si je jen zabouchla. No nic, tak to jen k případným problémům a nečekaným 

výdajům. 



 Celkově hodnotím pobyt velmi kladně, co se města a vyžití týče. Nelíbila se mi však 

organizace celého pobytu. Výuka nestála za nic. Každý den jsme měli od 8 do 14 hod. 

Výuku a každý den mluvil celou dobu jen učitel. Kdybychom s ostatními nechodili večer 

nebo odpoledne do parku či jinam, vůbec bych si svoji němčinu neprocvičila a nezlepšila. 

Výuka pro mě tedy byla velkým zklamáním už jen kvůli tomu, že v popisu tohoto kurzu 

bylo napsáno, že budou různé workshopy, práce na projektech apod. Nic z toho jsem za 

celý pobyt ani náznakem neviděla. Další věc, která mě ani ostatní neoslovila, byly exkurze 

a návštěvy různých míst. Prakticky šlo vždy o to, že nás tam dva Němci dovedli a to bylo 

vše. Žádné užitečné informace o místě či podobně. Když jsme jednou šli na prohlídku 

Drážďan, bylo to velmi zmatené a neustále jsme jen chodili od jednoho místa k druhému 

bez cíle či nějaké prezentace zajímavostí. 

 Abych to shrnula: Pokud bych za takovýto kurz měla platit, byla bych asi hodně 

naštvaná. Jo a příště bych zcela jistě zvolila jiný kurz! 

 


