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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: Karlova univerzita 

Domácí fakulta: Právnická fakulta 

Obor studia: Právo 

Hostitelská země: Německo 

Hostitelská VŠ: Universität Heidelberg 

Délka pobytu: 1 měsíc 

 

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) 

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 
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 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 měsíci srpnu 2017 jsem se zúčastnila jednoměsíčního kurzu německého jazyka na 

Univerzitě v Heidelbergu. Kurz probíhal od 1.8 do 30.8. s tím, že ubytovat se bylo možné 

1.8. nebo 2.8., první uvítací den byl 3.8., poslední společná rozlučková aktivita se konala 

30.8. a ubytování jsme museli opustit nejpozději 31.8. 

 

Před odjezdem není třeba zajistit žádné formality kromě dopravy. Pojištění bylo pro 

držitelé stipendia zajištěno organizací DAAD. Doprava do Heidelbergu není nijak složitá, 

přímé spojení z Prahy zajišťuje více dopravců a cena se pohybuje v průměru okolo 800 Kč 

v závislosti na výběru dopravce a včasnosti zakoupení jízdenky. 

 

V případě zájmu zajistila univerzita účastníkům kurzu bydlení na základě vyplnění 

formuláře. Bylo možné uvést preference bydlení, např. celý byt či dvoulůžkový pokoj. Po 

příjezdu byl pokoj přidělen univerzitou a nebylo možné si vybrat ani lokalitu a ani cenu. 

Ubytovací kapacity se nacházely po celém městě a cenově se pohybovali cca. od 250 do 

400 euro. Všechna ubytování byla v blízkosti zastávek hromadné dopravy. Stravování 

bylo zajištěno v menzách za zvýhodněné studentské ceny při použití dobíjecí karty, kterou 

jsme obdrželi. V největší a zároveň nejoblíbenější menze byla cena určena na váhu bez 

ohledu na druh jídla, a to 0,80 euro za 100 g. 

 

Výplata stipendia po odečtení školného za kurz proběhla v prvním týdnu pobytu. Poté 

bylo nutné zaplatit ubytování. Rozhodně doporučuji mít k dispozici dostatek soukromých 

finančních prostředků na stravu, na úhradu měsíční jízdenky na hromadnou dopravu (asi 

70 euro), učebnice (17 euro), v případě zájmu na úhradu víkendových výletů (cca. 30 euro 

za jeden výlet) apod. 

 

Ve volném čase bylo možné využít nabídky odpoledních seminářů a workshopů (př. 

divadlo, zpěv lidových písní, společenské tance...). Dále univerzita organizovala filmové 

večery, koncerty, plavbu na lodi, výlet, sportovní den, společné třídní večery a další. 

V případě zájmu mohli účastníci kurzu provozovat různé sportovní aktivity, které byly 

zajištěny ve sportovním areálu univerzity. V celé univerzitě bylo wifi pokrytí (včetně sítě 

eduroam), ke kterému jsme dostali přístup. Byla možnost také navštěvovat univerzitní 

knihovnu.  

 

Při přípravě cesty ani během studijního pobytu jsem se nesetkala s žádnými problémy. 

Každá třída měla přiděleného studenta místní univerzity, který nám byl k dispozici 

v případě, že by nějaké problémy nastaly. 

 

Celkově hodnotím jazykový kurz kladně. Přínos vidím zejména v možnosti intenzivního 

používání jazyka, rozšíření slovní zásoby a gramatiky. Volnočasový program byl opravdu 

nabitý, člověk se v průběhu kurzu rozhodně nenudil. Na konci kurzu jsme absolvovali 



test, na základě kterého jsme obdrželi vysvědčení se známkou a údaji o úrovni 

absolvovaného kurzu. 


