ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V N MECKU

Jméno:
E-mail:
Délka pobytu:
Místo pobytu:
Název školy:
Kontaktní osoba na vysílající
Škole:
Kontaktní osoba na p ijímající
Škole:

Petra Koucká
petra.fk@seznam.cz
4 m síce
Görlitz
Hochschule Zittau/Görlitz
Hana Romová
Andrea Urban

íprava pobytu, studium
Informace o programu ERASMUS: Ve škole ( Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. )
Jazyková p íprava:
Samostudium,( pozn.: P ijímající škola po ádá
p ed zahájením výuky jazykový kurz)
Jazyk výuky na vysílající škole:
3 semestry ( 2 vyu .hodiny týdn )
Hodnocení práce studenta:
edm ty ohodnoceny kredity, stupni 1-5 (prosp l do 4)
Typ zkoušek:
Prezentace, forma písemného testu, možnost i ústn
Uznání studia ze zahrani í
Uznáno dle výsledk dosažených v zahrani í
Vysílající VŠ:
Ubytování, strava, ostatní
Ubytování:
Kdo za ídil ubytování:

Cena za m síc:

Kolej ( Vogtshof )
Student sám si za izuje (p es internet,
www.studentenwerk-dresden.de/goerlitz/, možnost p es
stránky školy - studenti hledají nové spolubydlící –
www.hs-zigr.de )
160 – 200 EUR

Možnost stravování v menze:

výb r ze 2 až 3 teplých jídel (do 2 EUR), bagety
(1 EUR), ob erstvení
6 dní v týdnu, otvírací doba 11:30 – 13.30, areál školy

Doprava:

Z Prahy velice dobré spojení- Autobus + Vlak
Praha-Liberec ( Student Agency Hotliner/ SAD
cca 50 K ) ; Liberec-Zittau ( D/ 64K /soukromník/40
; jízdenka z automatu 1,9 EUR );
Zittau-Görlitz ( LB-Lausitzer Bahn/ 5,60 EUR )
Vyplatí se v Liberci zakoupit jízdenku Libnet + za 130
( Liberec-Görlitz )

ístup na PC:

K dispozici 2 PC u ebny, neomezen 24hod, vstup na
ipovu kartu

Možnost brigády:

V regionu vysoká nezam stnanost

Pojišt ní:

Škola uzná cestovní pojišt ní – Evropský pr kaz,

Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Náklady na studijní pobyt:
isp ní fin. podpory na pokrytí
Celkových náklad :
Výše a zp sob p edání finan ní
ástky:
Jiné zdroje financování:
Poplatky na p ijímající škole:
Celkové hodnocení pobytu:
Návrhy na zlepšení:

400 – 450 EUR
cca 80
Hotov celá ástka, tj.1400 EUR
vlastní
8 EUR za z ízení ipové karty
50 EUR semestrální poplatek
2 ( ze škály 1-5 systému školního hodnocení )
Lepší komunikace mezi školami – v asné vy ízení
p ihlášek aj. náležitostí, v asné obdržení finan ní
podpory, lepší informovanost student o skladb
edm a o možnosti kurzu p ed samotným zahájením
semestru

