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či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem)
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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:
Srpen 2017 jsem se rozhodla strávit v Německu, na jazykovém kurzu v Kolíně nad
Rýnem na Univerzitě v Kolíně (Universität zu Köln). Kolín mě oslovil svou velikostí
(podobný Praze), historií, architekturou a životem v něm. Město je naprosto impozantní a
ve skutečnosti mnohem hezčí než na fotkách.
Vzhledem k mému oboru a mým čtyřem semestrům obchodní němčiny jsem si vybrala
kurz Wirtschaftsdeutsch. Kurz se skládal ze samotného intenzivního kurzu
Wirtschaftsdeutsch a pro nás stipendisty minimálně z dvou povinně volitelných tzv.
Arbeitsgemeinschaften (AG). Na výběr bylo z gramatiky, poslechu, nauky o zemi a
literatuře a obchodní němčiny. Každý den kromě středy jsem měla tříhodinový intenzivní
kurz a k tomu třikrát týdně další 3 hodiny AG. Studium bylo časově docela náročné, ale
s tím jsem samozřejmě počítala.
Po všech administrativních náležitostech, které DAAD požadovala, jsem si nakonec
nemusela zařizovat téměř nic navíc. DAAD mi zajistila pojištění a jediná má starost bylo
zajištění cesty do Kolína (zvolila jsem autobusovou linku). Poté, co jsem dostala
oznámení, že mi bylo přiděleno stipendium, mě kontaktovala Univerzita v Kolíně (SSC Studierenden Service Center) a s nimi jsem vyřešila své ubytování a zbývající detaily
měsíčního pobytu. SSC mi poslalo nejen popis cesty z nádraží, resp. z letiště do školy, ale
i informace o cenách jízdenek. Cesta tam proběhla naprosto v pořádku. Menší kolize
nastala jen při kupování jízdenky z automatu a zorientování se v dopravním značením a
dopravním uspořádáním. Nebylo to ale nic, co by se nedalo zvládnout.
Ubytování jsem zvolila na kolejích ve studentském městečku Efferen, které bylo sice
zhruba 40 minut (MHD + chůze) vzdálené od školy, ale přesto mělo svůj půvab, kdy jste
se stali součástí tamního studentstva a měli jste příležitost poznat nejen německé studenty,
ale i studenty na výměnném pobytu. V centru se nacházela další kolej, která nabízela
dvoulůžkové pokoje, kdežto v Efferen byly jednolůžkové pokoje. Další možností pak bylo
ubytování u rodin, které bylo podle mých informací, také dobré. Jak už jsem zmínila,
doprava do školy trvala okolo 40 minut. Zhruba 10 minut trvá cesta z koleje na StadtBahn,
pak 20 minut jízdy a nakonec ještě 10 minut chůze ze zastávky do školy. Do centra trvala
cesta ze školy StadBahnem okolo 10 minut. Myslím, že doprava je dobře vyřešená a spoje
pěkně navazují. Velmi často se ale stávalo, že vlak, kterým jsme potřebovali jet na kolej
končil jednu zastávku před naší zastávkou, tudíž jsme museli několik dalších minut čekat
na vlak, který tam pojede. Kolín a jeho okolí je z hlediska dopravy rozčleněn na několik
zón (vzestupně od 1 = centrum, po vzdálené okolí), kdy podle nich jezdí dané spoje, a
hlavně se podle nich kupují jízdenky (výhodné jsou skupinové jízdenky). Měla jsem
možnost stravovat se v menze (pouze obědy), kde bylo vždy na výběr z několika jídel
různých cenových hladin (od 1,80€ až po 4,70€). Většinou oběd obsahoval hlavní jídlo,
dezert a salát, ale měli jsme možnost si oběd poskládat podle našeho přání u
samoobslužného pultu (ceny podle gramáže). Jídlo hodnotím pozitivně, bylo chutné a
nemůžu říct, že by byl den, kdy bych si ani z jedné nabídky nevybrala.

Výši mého stipendia obdržela přímo škola, která si strhla cenu kurzu (550€), kolejné
společně se zálohou na povlečení (260€ + 50€) a zálohou na čipovou kartu do menzy (5€)
a zbytek mi byl vyplacen na místě v hotovosti. Zálohu jsem na konci pobytu dostala opět
zpět. V ceně kurzu byl i rámcový program, který obsahoval zajímavé víkendové zájezdy
do okolí (Bonn, Brühl, Siebengebirge) a návštěvy různých zařízení (muzea, nakladatelství,
rozhlas a další), aby se nikdo ani na chvilku nenudil. Byla nám uhrazena polovina ceny
z měsíční jízdenky po městě, tu druhou jsme si doplatili ze svého (celkem cca 80€).
Stipendium mi na pokrytí celého pobytu bohužel nestačilo, ale musím podotknout, že
jsem se moc neomezovala a také jsem podnikala výlety mimo rámcový program
(Maastricht, Düsseldorf,..). Z vlastního jsem doplácela asi 500€ a ještě dalších 200€ jsem
měla připravených na neočekávané výdaje, které naštěstí nepřišly.
Volné chvíle jsem trávila ve městě s kamarády, procházkami po městě, v parcích,
které jsou v Kolíně vážně nádherné, v noci někdy v hospodách a barech, kterých je tam
nespočet. Ve městě se konalo několik festů, je zde i možnost navštívit výstavy na
veletrzích, samozřejmě jsme měli přístup do knihovny a mohli jsme si ve škole zaplatit
kartu na sport. O víkendech jsem byla většinou na výletech a poznávala širší okolí. Určitě
mohu doporučit všechna navštívená města i místa, jako jsou např. parky. Akcí je v Kolíně
tolik, že snad ani nejde, abyste se tam někdy nudili.
Jazykový kurz byl vážně skvělý a určitě velice přínosný. Cením si toho, že jsem měla
možnost podívat se do jiného koutu světa, pobýt tam nějakou dobu, poznat nové lidi
z celého světa, navázat nová přátelství, poznat, jaký život žijí tamní lidé, a především
zlepšit své komunikační schopnosti v cizím jazyce. Díky kurzu jsem se rozmluvila a
začala uvažovat v němčině. Jsem ráda, že jsem si vybrala tento kurz v takovém městě.
Kolín je velmi nádherný a internacionální, setkáte se nejvíc s cizinci, kteří zde žijí a
s turisty. Kurz byl pestrý a zajímavě strukturovaný, nebyl to stereotyp, který by postupně
vysiloval. Střídali se nám vyučující, kteří byli milí, vstřícní a někteří i velmi zábavní.
Všichni byli velice ochotní a nápomocní a snažili se nám co nejvíce zpříjemnit měsíc
v jiné zemi.
Jestli přemýšlíte, zda vyjet do ciziny, i kdyby jen na měsíc, rozhodně jeďte! Ať už do
Kolína nebo do jiného města, vřele doporučuji. Každá zkušenost je nevyčíslitelně cenná!

