Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Akademický rok 2018 - 2019 (doplňte prosím)
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-studijnichpobytu/ .
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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.
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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)

Text zprávy:
Byla jsem 2 měsice na stažu v Polsku, na Polonistice Varšavské Univerzity. V ramcí stažu
konsultovala jsem tema své doktorské práce a sbírala jsem materialy v narodní a
univerzitní knihovně.
Doprava do Varšavy je velmí dobrá. Existuje mnoho spojů a ceny pohybuji se od 300 do
500 kč.
Byla jsem ubytovana v hotelu pro hosty Varšavské Univerzity „Hera“. Aby dostat v něm
místo musela jsem před přijezdem o ně požadat koordinatora pro zahraniční vztahy. Jeden
měsic stoji 600 PLN. Plati se taky vratnou zalohu ve vyžši 100 PLN. Stipendium je
dostatečné, jenom obdržela jsem je v polovině druhého měsica. V knihovnach a taky na
každé fakultě je možnost stravovaní. V hotelu je internet, ale aby mít přistup pro dlužši
dobu něž 2 týdne je nutné požadat o to koordinatora. Měsiční jizdenka stoji 110 PLN a
plati pro celé město na tramy, autobusy a metro. Je mnoho míst, kde mužna travit volný
čas – každý něco najde pro sebe. Pro mě tento staž byl velmí přínosný. V Narodní
Knihovně nalezla jsem všechny zdroje, které jsem potřebovala.

