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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/ . 
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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 

 

 

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: 
 

Studijní pobyt trval tří měsíce a uskutečnil se v Polsku na varšavské univerzitě. Byl 

absolvován za účelem získání informací z univerzitní knihovny pro sepsání mé diplomové 

práce. Před odjezdem jsem si musela zařídit jen cestovní pojištění. Doprava je ideální 

vlakem, příjezd přímo do centra Varšavy. Je mnohem lepší koupit jízdenky přes internet 

polského dopravce PKP (pkp.pl), vyjdou podstatně levněji. Cena je pohyblivá, závislá od 

zvoleného spoje a s jakým předstihem jízdenky kupujete – od 400 Kč do 1700 Kč. 

Ubytována jsem byla u své kamarádky, ale neměla bych problém získat koleje, které 

měsíčně vyšly asi na 3000 Kč. Finanční příspěvek od AIA pokryl základní náklady na 

život. Samozřejmě je nutné si zbytek výloh financovat z vlastní kapsy. Záleží pak už na 

jednotlivcích, jak moc jsou rozmařilí. Od AIA jsem dostala měsíčně 7.700Kč, které mi 

byly vyplaceny jednorázově před cestou. Volný čas jsem trávila buď jezením nebo 

spaním. Jinak bylo potřeba pracovat, takže jaké se ve Varšavě nachází studentské kluby 

nebo podobně, to nevím. Ve Varšavě je ovšem řada restaurací, barů a jiných podniků, kam 

je možné zajít. Přístup k internetu jsem měla v knihovně, přístup k němu jsem dostala po 

zřízení univerzitního konta. Na varšavské univerzitě byli vši ochotní a vstřícní, neměla 

jsem jediný problém něco zařídit. Stačí se jen zeptat a oni vás pošlou, kam potřebujete. 

Pobyt byl pro mě velkým přínosem, jelikož knihy, které se nalézají v univerzitní 

knihovně, jsou u nás nedostupné.  


