Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Akademický rok 2017 - 2018
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/ .
Osobní údaje
Jméno a příjmení studenta:
E-mail:
Domácí VŠ:
Domácí fakulta:
Obor studia:
Hostitelská země:
Hostitelská VŠ:
Délka pobytu:

Masarykova univerzita v brně
Fakulta sociálních studií
Evropská studia
Slovinsko
Univerza v Ljubljani
17. 7. 2017 – 28. 7. 2017

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
Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy
Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy
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 ne
 ne
 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
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 byla Letní škola slovinského jazyka v délce dvou týdnů, resp. 10
pracovních dní. Letní škola je realizována na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani.
Letní škola se skládá z dopolední výuky a odpoledního doplňkového programu, který se
týká jak kultury, tak i přírody. Dopolední výuka trvala od 9 do 12:30 s půlhodinovou
přestávkou. Zájemci si mohli dokoupit i odpolední konverzační kurzy, ty si však hradí
každý sám a nejsou zahrnuty do stipendia. V rámci studia a výuky jsme dělali jak
konverzaci, tak gramatiku, byla nutná příprava na hodiny, a to v podobě krátkých
domácích úkolů, které byly buď vyplnění cvičení v učebnici nebo napsání krátkého textu.
Před odjezdem jsem měla všechny informace o výuce, ubytování i stravování. Kdykoli
jsem si nebyla s něčím jistá, stačilo napsat koordinátorkám letní školy v Lublani a ty mi
hned na e-mail odepsaly a poradily. Před odjezdem je nutné vyplnit Learning Agreement a
nechat ho podepsat na domácí fakultě i na zahraniční, následně jej vložit do informačního
systému. Jelikož se jedná o cestu do zahraničí sjednala jsem si pro jistotu i další cestovní
pojištění. Na letní školu jsme jela vlakem, jelikož to byla nejsnazší a nejlevnější doprava.
Letní škola zajistila studentům ubytování na studentských kolejích, kde bylo zároveň
zajištěno i stravování v podobě snídaně, oběd, večeře. Stipendium nebylo žádným
způsobem vypláceno, vše bylo předem zajištěno. Náklady na dopravu se ovšem
neproplácí, to si hradí účastník sám. Odpolední program, který zahrnoval různé výlety či
akce byl zahrnut do stipendia, tedy nejednalo se o výdaj nad rámec.
V Lublani a okolí je spoustu možností, jak využít volný čas. Organizátoři letní školy
vytvořili pro účastníky velmi zajímavý a pestrý doprovodný program, což hodnotím jako
velké plus.
Přínos letní školy pro mne spočívá ve zvládnutí základů slovinštiny před nadcházejícím
dlouhodobým studijním pobytem právě v Lublani v rámci programu Erasmus+. Další
velké pozitivum letní školy je navázání nových kontaktů, seznámení se s lidmi z celého
světa, stejně tak jako v poznání nové země Slovinska.

