
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-studijnich-

pobytu/ . 
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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   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy   ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy  ano   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: 
 

Strávila jsem necelý měsíc na universitě Christiana Albrechta (Christian-Albrechts-

Universität) v Kielu, hlavním městě Schleswig-Holstein. Studium probíhalo v německém 

jazyce, cílem pobytu bylo zlepšit své jazykové dovednosti, přednášky a semináře byly 

zaměřeny na německou gramatiku, reálie a konverzaci, vše bylo srozumitelné, vyučující 

vycházeli vstříc našim jazykovým dovednostem, byli jsme také rozděleni do tříd podle 

jazykové úrovně, aby výuka vyhovovala každému. Ke konci probíhala závěrečná zkouška 

písemnou formou. V rámci pobytu byly poskytnuty možnosti exkurzí mimo jiné do 

Hamburku nebo do Lübecku, ve volném čase bylo nabídnuto bezplatné plachtění 

v přístavu, návštěva hudebního festivalu, filmové večery nebo prohlídka budovy kielského 

zpravodajství. Ubytování bylo v budově ekonomické akademie v jednolůžkových 

pokojích s vlastní koupelnou a společnou kuchyňkou, stravování bylo formou polopenze, 

snídaně v akademii, večeře v univerzitní menze.  

Komunikace s vedením kurzu probíhalo již před příjezdem bez problému, bylo snadné se 

orientovat v programu, dostali jsme přehledné brožury i mapy. Mohli jsme se kdykoliv 

obrátit na hlavní koordinátory, pokud jsme měli problém. První den zahájení jsme hned 

dostali informace o vyplacení stipendia, zbytek peněz jsme dostali na ruku i s potvrzením, 

nenastaly žádné problémy. 

Z kurzu jsem nadšená, jak z výuky, tak z možností využití volného času, které byly nad 

míru pestré. Dozvěděla jsem se zajímavosti ze severního Německa, německé kultury i 

politiky, podívala jsem se na místa, kam bych se jinak zřejmě nedostala. Zanechá to ve 

mně jen pozitivní stopy a budu na to ráda vzpomínat. 


