
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 

Akademický rok 2016 - 2017 

 

 

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: Masarykova univerzita 

Domácí fakulta: Fakulta sociálních studií 

Obor studia: Environmentální studia 

Hostitelská země: Bulharsko 

Hostitelská VŠ: Sofia university St. Kliment Ohridski 

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 

 

 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) 
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SUMMER SEMINAR OF BULGARIAN LANGUAGE AND CULTURE FOR FOREIGN 

SCHOLARS AND STUDENTS 

 

Studijní pobyt trval od 16.7. do 5.8.2017. Jazykový kurz byl pod záštitou Sofijské 

univerzity Sv. Kliment Ohridský. Kurz probíhal v Lozen v National Training Centre of 

Bulgarian Red Cross (BRC) za městečkem Lozen, uprostřed přírody. Město je 25 km od 

Sofie a dá se sem poměrně dobře dostat. Studuji Environmentální studia na Masarykově 

univerzitě. Bulharský jazyk sice přímo s mým studijním oborem nesouvisí, ale myslím si, 

že znalost jazyků je v dnešní době nejdůležitější.  

 Před odjezdem bylo potřeba zařídit pouze dokumenty pro školu. Bulharsko je 

v Evropské unii, takže nejsou potřeba víza. Cestovní pojištění mám zřízené celoročně. 

Doprava v Sofii i mimo město je občas dost chaotická a nepřehledná (v autobusech 

nehlásí jména zastávek a na některých zastávkách autobusy nestaví). Ceny jsou na naše 

poměry úměrné – 1,6 leva za nepřestupní lístek na autobusy a trolejbusy. Taxi tu jsou 

dostupná a na naše ceny taky poměrně levné, ale je nutné jezdit jen se společností Taxi 

OK Supertrans, které jsou ověřené.  

 Ubytování bylo poskytováno v areálu v několika budovách a pokoje byly na způsob 

pěkných hotelových pokojů. Většinou pro 2 nebo 3 osoby se záchodem a sprchou, některé 

i s ledničkou. Stravování bylo v restauraci, která byla taky v areálu. Snídaně byla formou 

švédských stolů, oběd měl dva chody a dezert a večeře byla také formou – maso, salát a 

ovoce. Byla tu možnost si zvolit i vegetariánské varianty.  

 Kurz, ubytování, stravování, výlety a akce v rámci pobytu byly plně hrazeny. Zpětně 

by měla být proplacena i cesta do hostitelské země. Soukromé finance byly potřeba pouze 

na další stravování (svačiny) a na vlastní výlety, sporty apod. Nepředvídané náklady jsem 

neměla.  

 Internet byl přístupný v celém areálu ve všech budovách. Organizátoři pro nás pořádali 

akce téměř každý druhý den. Jednu neděli byl celodenní výlet do Plovdivu, druhou neděli 

výlet do Rilského kláštera. Dále byl výlet do Sofie (na Sofijskou univerzitu atd.), do 

Národního parku Vitoša, do Národního historického muzea, do kláštera pod horou 

Polovrag. Probíhal tu třikrát filmový večer, Večer talentů, Quiz evening, Folklorní večer 

(na kterém jsme vystupovali my s bulharskými tanci a písněmi a i profesionální tanečníci 

ze Sofie). Pořádali se tu asi 3 večery na způsob Coctail evening, a dvakrát týdně disko 

night, také jsme byli na večeři v typické bulharské restauraci, a další akce. Studenti 

historie často využívali i možnosti přístupu do univerzitní knihovny v Sofii. K dispozici 

byla placená posilovna a tenisové kurty v areálu Červeného kříže. Dále tu je fotbalové 

hřiště a skvělá příležitost běhat v horách, které začínají hned za areálem. Díky levným 

vlakům (např. nočním) se dá první třídou dojet za 23 leva do Burgasu k moři - třeba na 

víkend. Dobré autobusové spoje jezdí např. do slavného historického města Veliko 

Tarnovo.  

 Jediný problém byl asi jen první den se dostat dvěma autobusy do Lozen, když nejsou 

hlášeny zastávky a dojít 2 km pěšky do kopce od poslední zastávky do areálu Červeného 

kříže s velkým kufrem. Je dobré mít offline mapy, anebo si alespoň na první cestu vzít 

taxíka. Organizátoři pořádali skupinové svozy z letiště a z nádraží, ale na mě zapomněli. 

Byla to jediná trochu nepříjemná komplikace, ale cesta se dala zvládnout i bez toho. 

Organizátoři také pro nás udělali skupinové odvozy na letiště a nádraží. Často nás vozili i 

do Sofie, když měli volné místo v autě, které odváželo učitele. Organizátoři nám 

(nadstandardně) poskytovali pomoc se zařizováním taxíků, spojů, tiskem dokumentů atd.  

 Zážitky z tohoto jazykového pobytu i učitelé byli výborní. Navázala jsem tu přátelství 

s lidmi z celé Evropy a z Asie. Měli jsme možnost procestovat velký kus země. A opravdu 

jsem byla spokojená s pořadateli a celou jejich organizací kurzu. Vřele doporučuji pro 

zájemce, se tohoto kurzu také zúčastnit. Další info možné najít zde: http://www.slav.uni-

sofia.bg/index.php/summer-seminar/285-seminar  
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