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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 a autorky souhlasili/y 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 a 
uchazečkám o stipendijní 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 
Souhlasím  s tím, aby zpráva byla uchována  
pro potřeby MŠMT a AIA DZS po dobu pěti let od jejího odevzdání.  
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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 a studentky, 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 a studentky) 

 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 létě jsem absolvovala čtyřtýdenní jazykový kurz v Debrecenu (Debreceni 
Egyetem/Debrecen Summer School). Všechno začalo tím, že jsem v listopadu 2018 
vyplnila žádost o udělení stipendia a spolu s příslušnou dokumentací vše doručila na DZS 
do Prahy, následně také do Maďarska. Na konci května mi přišel e-mail potvrzující 
udělení stipendia a krátce nato další e-mail (tentokrát už z hostující univerzity) se všemi 
důležitými informacemi, které se týkaly výuky, kulturního programu, ubytování a dopravy 
do Debrecenu. Před začátkem kurzu je nutné vyplnit závaznou přihlášku a jazykový test 
(v den příjezdu pak probíhá ještě ústní přezkoušení, na jehož základě jsou studenti 
rozděleni do skupin s příslušnou jazykovou úrovní). Pro občany EU nejsou nutná víza. 
Cestovní pojištění je dobrovolné, nicméně určitě doporučené; v některých případech je 
zajištěno domácí VŠ. Do Debrecenu je  relativně příjemný vlakový spoj – cesta trvá 
necelých 8 hodin a je nutné přestoupit v Budapešti.    
 
Výuka probíhala v hlavní budově univerzity a byla rozdělena do tří bloků po 90 minutách. 
V každé skupině bylo cca 10 studentů. Výuka byla založena na učebnicích Hungarolingua. 
Na konci každého týdne se psal test.  
  
Ubytování bylo zajištěno na kolejích Kossuth Lajos kollégium. V ceně stipendia byl 
třílůžkový pokoj se společnou koupelnou pro dva pokoje. Bylo možné připlatit si za dvou- 
nebo jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou. V budově se nachází také prádelna, kterou 
bylo možné použít za mírný poplatek. Na kolejích i na univerzitě je připojení k síti WiFi.    
  
Stravování probíhalo formou snídaně, obědu a (teplé) večeře v menze. Snídaně byly 
zajištěny formou bufetu, na oběd byl výběr ze dvou polévek a tří hlavních jídel (jedno 
bylo vždy vegetariánské), součástí byl také salátový bar a ovoce. Přes víkend probíhalo 
stravování (oběd + večeře) v nedaleké restauraci. Tam jsem byla za celý pobyt pouze 
jednou, jelikož mi jídlo poprvé úplně nesedlo. Nicméně musím říct, že v menze vařili 
opravdu výborně.  
 
Co se týká financí, stipendium pokrylo vše důležité – ubytování (základní v třílůžkovém 
pokoji), stravu, kurzovné, učebnice, 2 celodenní exkurze (Hortobágy, Zsáka). Vlastní 
finance jsou tedy potřebné pouze na kapesné a případně dobrovolný extra program 
(výlet na kolech, kurz vaření, extra výlet do Tokaje, večerní procházka po městě,…).   
  
Jazykový kurz na univerzitě v Debrecenu moc doporučuji. Už teď vím, že jsem tam určitě 
nebyla naposled. Debrecen je krásné město. Univerzita v Debrecenu má jednu obrovskou 
výhodu – naprosto dokonalý kampus, ve kterém najdete vše, co ke studentskému životu 
potřebujete (univerzita, koleje, menza, restaurace, kavárny, papírnictví, obchod 



s potravinami, sportovní zařízení, botanická zahrada…). Navíc vedle kampusu je nádherný 
obrovský park Nagyerdő, ve kterém se dá přes léto strávit spoustu času. Celý kurz byl 
perfektně zorganizovaný a výuka byla opravdu intenzivní a kvalitní. Během 4 týdnů se 
výrazně zlepšily mé jazykové znalosti a schopnosti v psané, čtené a obzvláště mluvené 
maďarštině.   


