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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:
Kurz DeutschLand erleben, kterého jsem se v srpnu jakožto studentka německého
jazyka se zaměřením na vzdělávání zúčastnila,

se konal na půdě Technische

Universität Ilmenau v německém Durynsku, kam jsem měla možnost vycestovat díky DAAD
stipendiu. Kurz trval necelý měsíc a byl koncipován jako všeobecný jazykový kurz,
nechyběly tedy jazyková složka ani náhled do německé kultury a reálií či četné exkurze.
Právě různorodost tohoto kurzu byla hlavním důvodem, proč jsem se pro něj při výběru
rozhodla.
Pro získání stipendia bylo nutné zaregistrovat se v DAAD portálu, vyplnit příslušné
formuláře a zajistit všechny další potřebné dokumenty, jako například přehled studijních
výsledků či doporučení od vyučujícího z domácí univerzity. Několik měsíců po odevzdání
žádosti pak přišlo vyrozumění o uznání stipendia. Vše probíhalo zcela bez problémů, jak
komunikace s organizačním týmem kurzu, tak i samotný příjezd do Ilmenau. Vzhledem
k mému bydlišti v severních Čechách jsem zvolila dopravu autem, která pro mě byla časově
i finančně nejvýhodnější.
Samotné stipendium nám bylo vyplaceno hned první oficiální den kurzu. V obálce
jsme obdrželi stipendium, ze kterého již byla odečtena cena kurzu. Toto stipendium bez
problémů pokrylo všechny náklady, nebylo tedy nutné sahat do vlastních zdrojů.
S průběhem kurzu jsem byla naprosto spokojená. Lektoři byli kvalifikovaní, přátelští
a snažili se výuku vždy přizpůsobit přáním a požadavkům studentů. Výuka i doprovodný
program byly v naprosté rovnováze, a tudíž jsme měli dostatek volného času na poznávání
okolí města Ilmenau i seznamování se s ostatními účastníky kurzu.
Co se stravy týče, byla jsem mile překvapená. V cenově příznivé relaci bylo možné
každý všední den obědvat v menze, jídlo zde bylo chutné. Co se týče ubytování, to pro mne
bylo spíše zklamáním. V nabídce ubytovacího zařízení CJD byl uveden přístup k internetu
a možnost využití pračky, ani jedno ale neodpovídalo realitě. Pozitivní ale byla vzdálenost od
samotného kampusu, kam bylo možné dojít pěšky (cca 5 minut).

Během zařizování stipendia ani v průběhu kurzu jsem se nesetkala s žádnými
zásadními problémy. Studentům, kteří o podobné stipendium usilují, bych doporučila hlavně
pohlídat si důležité termíny, aby se vyhnuli případným potížím. Zájemcům bych také
doporučila nepodcenit výběr kurzu a vybrat si takový, který je pro ně opravdu atraktivní.
Jsem velmi vděčná za možnost zúčastnit se právě kurzu DeutschLand erleben na
Technische Universität Ilmenau, a to jak z jazykového hlediska, tak z hlediska navázání
nových kontaktů. Troufám si říci, že jsem si z kurzu odvezla nejen lepší komunikační
dovednosti v německém jazyce, ale i nové přátele, se kterými, doufám, zůstanu i nadále
v kontaktu.
Ludmila Mašková
TU v Liberci

