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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: Tereza Auzká 

E-mail: auzkatereza@gmail.com 

Domácí VŠ: UK 

Domácí fakulta: FSV 

Obor studia: Balkánská, eurasijská a středoevropská studia 

Hostitelská země: Maďarsko 

Hostitelská VŠ: Debreceni Egyetem 

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         x ano   ne 

Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy  x ano   ne 

Souhlasím s uvedením e-mailové adresy u mé zprávy x ano   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) 
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 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: 
 

Zúčastnila jsem se letní školy se zaměřením na studium maďarského jazyka na Debreceni 

Egyetem (Debrecen Summer School). Vybrala jsem si dvoutýdenní kurz v červenci 2016. 

Před odjezdem je výhodné zakoupit dopředu jízdenky na internetu (Praha-Budapešť 

student agency, Budapešť-Debrecín vlak), pojištění. Ceny jsou srovnatelné s ČR. 

Ubytování bylo perfektní, na kolejích, 3-lůžkové pokoje se společnou koupelnou a 

toaletou v buňce. Pravidelný úklid, tiché prostředí. Ubytování i chutné stravování v menze 

bylo hrazeno stipendiem. 

Finance ze soukromých zdrojů byly potřeba minimálně (př. na studijní výlet do zoo). 

Stipendium nebylo vyplaceno, ale dopředu jím byly hrazeny veškeré výdaje (studium, 

strava, ubytování, doprava ve městě). 

Volný čas organizován místními studenty, poučné večery s kvízy, folklorní a divadelní 

večery, diskotéka, víkendové výlety do okolí města. Přístup k internetu v celém areálu. 

Žádné problémy jsem neměla. 

Letní školu zcela jistě doporučuji všem zájemcům o maďarský jazyk a kulturu. 

Výrazně se zlepšily mé jazykové znalosti, komunikace i čtení, letní škola byla výrazným 

přínosem pro mé studium, především čtení odborné literatury v maďarštině. Velmi ráda 

bych možnosti vyjet na letní školu do Maďarska využila i následující rok. 

 


