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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-studijnichpobytu/ .
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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:
Zahraniční pobyt: Jednalo se o Letní školu polského jazyka v Łodzi, která trvala 3 týdny
v srpnu. Každý den jsme chodili na lekce (jednalo se o hodiny polštiny, historie Polska +
polských reálií a hodiny polské literatury). Měli jsme naplánované celkem 3 výlety
(Nieborów, Židovský hřbitov v Łodzi a Muzeum Pałac Herbsta. Hned 1 den školy jsme
psali rozřazovací test, podle kterého jsme byli rozděleni do skupin, dle naší jazykové
úrovně. Poté nás vyučující provedli po městě.
Před odjezdem: Musela jsem vyplnit několik formulářů pro univerzitu v Łodzi.
Samozřejmě si koupit jízdenky a zařídit si cestu do Łodze. Cestovní a zdravotní pojištění
jsem si zařizovala přes svoji univerzitu.
Ubytování, stravování, doprava: Ubytováni jsme byli v hotelu, který spadal pod
univerzitu. V pokojích jsme byli po 1 nebo po 2. Pokoje měly vlastní koupelnu, kuchyňku
a v mém případě i balkon. Stravování – snídaně, obědy a večeře byly zajištěny v jídelně
hotelu. Hotel se nacházel asi 2 minuty od budovy školy. Doprava je v Łodzi bez
problémů, akorát na přechodech se celkem dlouho čeká.
Finance: Je potřeba akorát vlastní kapesné dle individuálních potřeb (balená voda, popř.
svačinka, piwo, individuální výlety atd). Cesty na školní výlety byly uhrazeny školou.
Volný čas: V hotelu je přístup na wi-fi, měly jsme přístup do univerzitní knihovny,
několikrát do týdně se večer chodilo na pivo nebo pokecat. První týden byl zorganizován
integrační grill pro studenty letní školy. Víkendy byly volné a vhodné pro individuální
výlety po Polsku.
Problémy: Při přípravě žádné, při studiu také žádné.
Doporučení: Na pokoji je kuchyňka vybavená, ale doporučila bych si vzít vlastní příbor,
talíř, houbičku a jar a hrneček.
Celkové hodnocení: Letní škola se mi velmi líbila, určitě ji doporučuji všem, kdo si chtějí
zlepšit jazykové schopnosti, poznat nová místa a skvělé nové lidi ze všech koutů Evropy.

