
 

Závěrečná zpráva 
ze stipendijního pobytu 

 
 

Informace o stipendijním pobytu 

Cílová země: Polsko 

Pobyt zahájen v akademickém roce:  2022/2023 

Účastník: ☐ student    ☒ pedagog 

Druh pobytu:  výzkumný/přednáškový pobyt 

Délka pobytu: 1 měsíc 

Hostitelská instituce (název VŠ/instituce, fakulta, katedra/ústav): Cardinal Stefan 
Wyszyński University in Warsaw/ Faculty of Christian Philosophy/ Center Ecology 
and Ecophilosophy 

 

 

1. Před odjezdem 
Jak jste se o stipendijní nabídce dozvěděl/a, a proč jste si vybral/a toto stipendium? Jaké formality bylo třeba zajistit před 
odjezdem? - např. víza, pojištění, doprava. Jak náročné bylo administrativní zařizování pobytu? 

Informácie som získal z webu AIA 

2. Průběh pobytu   
Jakým aktivitám jste se na zahraničím pobytu věnoval/a? - např. výuka, studium, praxe, výzkum, přednášky. S jakými 
podmínkami jste se setkal/a na hostitelské instituci? – podpora ze strany hostitelské instituce, kvalita výuky, podmínky 
pro studium (studenti) jako výběr kurzů, náročnost studia, přístup pedagogů apod., spolupráce s kolegy a supervizorem 
(akademici, vědečtí pracovníci), zařízení a vybavení hostitelské instituce – knihovny, studovny, laboratoře, služby aj. 

Venoval som sa výskumu, prevažne v univerzitnej knižnici BUW (ale i v miestnej knižnici), 
kolegovia z pracoviska boli podporní, postarali sa môj prístup do informačných systémov 
univerzity, usporiadali  spoločný workshop, poradili s výskumom i s tipmi pre voľný čas 
v novom meste, vďaka prideleniu vlastného pracovného priestoru v kancelárii 
pracoviska bola možnosť konzultácií s viacerými kolegami. 
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3. Stipendium 
Jak byl váš pobyt financován? Pokrylo stipendium všechny vaše výdaje během pobytu? Využil/a jste kromě stipendia i jiné 
finanční zdroje? Jak bylo stipendium vypláceno? 

Štipendium pokrylo len väčšiu časť ubytovania, zažiadal som tiež o refundáciu 
cestovného, zvyšok nákladov financovala univerzita a ja sám. 

4. Doprava a ubytování 
Jaký způsob dopravy do místa pobytu jste využil/a? Pomohla vám hostitelská univerzita se zajištěním ubytování? 

Využil som priamy autobusový spoj, zakúpený s predstihom, aby bol lacnejší. Žiaľ 
univerzita UKSW nemá ubytovacie kapacity, takže nepomohla s ubytovaním.  

5. Hodnocení pobytu  
Zhodnoťte celkový přínos pobytu pro vaše studium (studenti) nebo akademickou či výzkumnou činnost (akademici, 
vědečtí pracovníci)? Uskutečnil/a jste všechny aktivity dle vašeho studijního plánu nebo projektového či výzkumného 
záměru? 

Áno, stihol som väčšinu aktivít (výskum, konzultácie, porovnanie pracovísk), s výskumom 
ešte budem pokračovať po návrate (priniesol som si veľa materiálu na preskúmanie). 

6. Další komentáře 
V případě, že máte veřejnou fotogalerii, blog apod., a máte zájem o sdílení, uveďte prosím odkaz. 

Pobyt hodne skomplikovali administratívne prieťahy pred začiatkom pobytu, keďže 
do poslednej chvíle nebolo jasné, či je pobyt schválený, pobyt som si preto musel 
presunúť na neskôr, aby som vôbec dokázal nájsť ubytovanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


