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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-studijnich-

pobytu/ . 

 

 

Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení studenta:  

E-mail:  

Domácí VŠ: VŠE v Praze 

Domácí fakulta: NF VŠE 

Obor studia: Ekonomie a Hospodářská politika 

Hostitelská země: Maďarsko 

Hostitelská VŠ: Pécs Tudományegyetem 

Délka pobytu: 2 týdny 

 

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 

 

 

Text zprávy: 
 

 Zahraniční pobyt  
Obdržel jsem stipendium na 2týdenní pobyt na letní jazykové škole maďarského 

jazyka v Pécsi. Důvodem pro výběr výuky maďarského jazyka je jeho předchozí 

znalost, kterou jsem nabyl jako student na výjezdu na maďarské univerzitě. 

 

Výuka probíhá od pondělí do pátku 3x 1,5h. Dále následuje odpolední program, jenž 

není povinný, ale zlepšuje znalost jazyka (exkurze v maď., filmy v maďarštině, vaření 

v maďarštině atd., lekce v muzeu). V sobotu je výlet, v neděli je volný den.  

 Před odjezdem  
Veškeré informace jsou zaslány přijímající stranou s předstihem emailem. Zřejmě 

nejrychlejší cesta a nejvýhodnější je autobusem do Budapešti (Regiojet/Eurolines) a 

následně vlakem do Pécse. Studentské slevy v Maďarsku jsou popsány zde: 

http://rightplacerighttime.cz/madarsko/cestovani-slevy-studenti-mladez-seniori-

madarsko.html 
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 Ubytování, stravování, doprava  

Stipendium kryje ubytování na koleji v pokoji pro dva a buňce pro 4 osoby. Od 

příštího roku však bude nová kolej. Je možnost si doplatit za jednolůžák asi 50€, 

celkem doporučuji. Strava je zajištěna v rámci stipendia. Pokud si ji platíte sami, tak 

se vyplatí si objednávat jen oběd. Snídaně a večeře jsou většinou velmi zlé kvality, 

monotónní a drahé.  

 Finance  
Mezivládní stipendium vše hradí. Není třeba tedy mít více peněz něž na cestu (ta je 

však zpětně uhrazena vysílající VŠ) a nějaké kapesné. 

 Volný čas  
Volného času příliš není, pokud se účastníte odpoledních programů a výletů. Výlety 

jsou vynikající, odpolední programy různé kvality. Nicméně koncept je výborný. Ve 

volném čase můžete objevovat Pécs, je to úžasné město, strašně podceňované, protože 

je z ruky. Jedině pořádné koupaliště mu chybí. 

 S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního 

studia 
S vůbec žádnými. Ochota organizátorů, zajištěné informace, vše bylo excelentní.  

 Další komentáře a doporučení  
Je vhodné číst důkladně brožuru před odjezdem. Je tam spousta důležitých informací, 

co lidé přehlédli. Například mějte s sebou kabel na internet (jinak v pokoji nefunguje), 

otvírák a vývrtku, vlastní ručníky, trochu pracího prášku, žákovský průkaz… 

 Celkové hodnocení  
Výrazné zlepšení jazykových znalostí zakončené zkouškou na úrovni C1.  

 

 

 


