Zprá va ze studijního pob ytu
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Ing. L. Paulov áková
Julia Gottuck internacional@eum.es
Escola Universitaria del Maresme, Mataro

2. P íprava pobytu, studium
-

kde student získal informace o programu Socrates/Erasmus
VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ v Praze
jazyková p íprava – jak dlouho trvala, kdo ji po ádal
2 roky pracovn studijní pobyt ve Špan lsku
jazyk výuky na vysílající VŠ
anglicky jazyk, n mecky jazyk
zp sob a systém výuky na vysílající VŠ
systém hodnocení práce student (typy zkoušek)
bodový systém, stupnice 1 – 10 (10 – nejlepší) zkoušky
tšinou písemnou formou + prezentace jako sou ást zkoušky
zda používá p ijímající VŠ systém ECTS
Ano, 4,5kreditu – 1predmet
uznání studia ze zahrani í vysílající VŠ, zda v bec bude studium uznáno, podmínky pro uznání
edm t se obsahov musí shodovat s p edm ty na vysílající
instituci

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
-

-

-

-

-

typ ubytování
pronájem pokoje s jinými studenty Erasmus v byt
kdo za ídil ubytování / jak si za ídit ubytován
ubytování si musí student za ídit sám, nápomocna je mu
ijímací VS, kde jsou na Internetu nabídky volných pokoj
k pronájmu ( asov omezeno)
cena ubytování (za m síc v EUR) 250 – 300 Euro, v mém p ípad 275 EUR + poplatky (kolem
25 EUR)
zda existuje možnost stravovat se v menze
NE (v budov restaurace s ob erstvením)
jak draho vychází menza v porovnání s ostatními možnostmi stravování, jaké jsou varianty dopravy
na p ijímající VŠ
jako student máte slevu na jízdné (vlak, autobus) po m st
Mataro 1,20 EUR, Mataro-Barcelona 2,40 EUR, vyplatí se
najit si ubytování v blízkosti školy
cena dopravy (odkud-kam, cena v EUR za jednosm rnou/obousm rnou jízdenku)
kde (a za jakých podmínek) je p ístup na po íta a Internet na p ijímající VŠ
na po íta je p istup v po íta ové místnosti a v knihovn
ímo ve škole, p istup je neomezeny kdykoliv b hem dne od
8:15 do 22:00 hod
podmínky pro práci nebo brigády pro eské studenty
cht la bych upozornit na možnost brigády nebo i praxe p ímo
na p ijímací VŠ, kde p ijímací instituce má k dispozici tzv.
bolsa de trabajo, kde po dohod se studentem a firmou hledá
práci pro studenty i studenti Erasmus
zdravotní pojišt ní – zda uznává p ijímající VŠ eské cestovní zdravotní pojišt ní, kde je
nejvýhodn jší uzav ít cestovní pojišt ní
je uznáno za cestovní pojišt ní

4. Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti

-

-

celkové náklady na studijní pobyt (pr

rná ástka za m síc v EUR)
400 – 500 EUR/m síc
v jaké procentní výši p isp la p id lená finan ní podpora k pokrytí celkových náklad
60 – 80 %
v kolika splátkách byla finan ní podpora p edána
ve t ech splátkách (350 EUR/m síc – 1050 EUR semestr)
jak byla finan ní podpora p edána (nap . výb r: hotovost, cestovní šeky, p evod na ú et z ízený
v R, p evod na ú et z ízený v zahrani í)
evod na ú et z ízený v zahrani í
jiné zdroje financování studijního pobytu (nap . výb r: grant od jiné organizace/nadace, finan ní
podpora od rodi , vlastní úspory, p ka, práce/brigády
v pr
hu pobytu, jiné)
vlastni zdroje
zda se platí na p ijímající VŠ n jaký druh poplatk (jaké a v jaké výši)
platí se za kopírování – prezentace, skripta
celkové hodnocení pobytu (škála od 1 do 5, hodnocení jako ve škole)
2 – Špan lsko a studium ve Špan lsku je ur it velká
zkušenost
návrhy na zlepšení systému programu Sokrates / Erasmus
Zmínila bych se o malé informovanosti, co se tý e kredit a
edm , které se musí splnit.
Chybí p esné informace mezi VŠ o podmínkách pro
studenta na p ijímající VŠ. To si myslím, že by se ur it mohlo
zlepšit

