Závěrečná zpráva ze studijního pobytu
Jazykový kurz, léto 2016
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.
Souhlasím s uveřejněním této zprávy
na internetových stránkách DZS
Souhlasím s uvedením jména u mé zprávy
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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:
V červenci 2016 jsem se účastnila letní jazykové školy v polské Vratislavi. Pro účastníky
bylo vše zajištěno, kromě cesty.
Před odjezdem jsem včas obdržela potřebné informace.
Všichni účastníci bydleli společně na kolejích, kde bylo připraveno i základní nádobí,
lůžkoviny, bylo i připojení k internetu. Každý den jsme docházeli na lekce jazyka a
přednášky. Během dne byla zajištěna dvě jídla ve velmi dobré kvalitě (druhá snídaně a
pozdější oběd). Též byl částečně zajištěn program pro volný čas, o víkendu výlety. Na
koleji s námi bydleli mladí polští studenti (mentoři), kteří nám byli neustále k dispozici při
řešení problémů a nabízeli nám různé varianty trávení volného času.
Ubytování, strava a škola byla uhrazena a jako „stipendisté“ jsme ještě obdrželi příspěvek
téměř 100zł.
Úroveň jazykové škole byla velmi vysoká, zajímavě postavené hodiny, možnost
samostatného projevu. V odpoledních hodinách potom přednášky na různá témata (polská
historie, kultura, ekonomie, o Vratislavi atd.) Pobyt byl po všech stránkách velmi přínosný
i zábavný. Vřele doporučuji.
Během pobytu jsem se nesetkala s významnějšími problémy.

