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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: Univerzita Karlova 

Domácí fakulta: Filozofická 

Obor studia: Jihovýchodoevropská studia – Východoevropská studia 

Hostitelská země: Bulharsko 

Hostitelská VŠ: Univerzita sv. Cyrila a Metoděje – Veliké Tarnovo 

Délka pobytu: 3 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   

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy     ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy                       ne 

 

 

Body pro sepsání Zprávy ze studijního pobytu 

 

Letní jazyková škola trvala tři týdny, z nichž dva probíhaly přímo ve Velikém Tarnovu, třetí 

týden jsme se přesunuli k moři do letoviska Kamčia. 

 

Není potřeba vízum, jelikož to není stát Schengenu, je třeba vzít cestovní pas. Letěla jsem 

z Prahy do Sofie. Odtud je třeba se dostat na hlavní autobusové nádraží (jela jsem taxi) a 

autobusem do Vel. Tarnova, jezdí téměř každou hodinu. 

 

Ubytování na univerzitních kolejích ve dvoulůžkových pokojích. Pokoje čisté, zařízení 

v dobrém stavu, jen problémové matrace, hodně proleželé. Bez TV a internetu na pokojích – 

internet pouze ve vstupní hale. Ubytování bez problémů a několik minut chůze od jídelny a 

učeben. V letovisku ubytování ve velkém moderním hotelu na břehu moře. Přímo v hotelu 

byly učebny i jídelna, koncertní sály, planetárium, posilovna, bazén apod. Jídlo bylo 

dostačující, snídaně, oběd a večeře z několika chodů, rozmanité.  
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Ubytování a stravování hrazeno, nějaké finance jsou zapotřebí na MHD v Tarnovu, taxíky, 

soukromé nákupy, kavárny, bazén atd.  

 

Volného času nebylo moc, jelikož vše bylo organizováno i přes odpoledne a někdy i večer. 

V Tarnovu blízko kolejí nekrytý bazén, ping-pong, kavárny, možnost zábavy a nakupování ve 

městě. Univerita organizovala pravidelné taneční a pěvecké kurzy, konverzaci, večery 

mezinárodní a bulharské kuchyně, promítání filmů, koncerty. O víkendech výlety po Tarnovu 

i autobusové výlety po okolí.  

 

Vše bylo bezproblémové, skvělá organizace a péče ze strany učitelů a doprovodu. 

Kurzy jsou na skvělé úrovni, výborně připravené. Možnost výrazného zlepšení v bulharštině. 

Na místě univerzita poskytla veškeré materiály – učebnice a cvičení. Kurzy zakončeny 

jazykovou zkouškou. Byla jsem velice příjemně překvapena přístupem ke studentům a 

vysokou úrovní kurzů, mohu vřele doporučit.  

 

 


