
Zahrani ní stáž

Osobní údaje:
Jméno: Marcela Michálková
Email: marcela.michalkova@seznam.cz
Ro ník: t etí, skupina H
Délka pobytu: 15.3 – 21.7. 2006, tj. 4 m síce
Místo pobytu: Görlitz
Název školy: Hochschule Zittau/Görlitz
Kontaktní osoba na vysílající škole:  Ing. Lucie Paulov áková

             PhDr. Hana Romová
Email: prorektor.ped@vso-praha.cz

romova@vso-praha.cz
Kontaktní osoba na p ijímající škole: Andrea Urban

              Prof. Vogt
Dipl. Evelyn Prinke

              Anett Hinke
              Herr Kühne

Email: aaa.info@hs-zigr.de
vogt@kultur.org
e.prinke@hs-zigr.de
ahinke@hs-zigr.de
s.kuehne@hs-zigr.de

P íprava pobytu:
Informace o programu Erasmus: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Jazyková p íprava: Samostudium
Systém výuky na vysílající VŠ: P ednášky, cvi ení
Jazyk výuky na vysílající škole: 3 semestry (2 vyu . hodiny týdn )
Typ zkoušek na p ijímací škole: Ústní prezentace, písemné testy
Hodnocení práce studenta: Známkami 1-5, ( prosp l do 4), kredity (2-5)
Uznání studia ze zahrani í vysílající VŠ: Uznáno podle výsledk  dosažených v zahrani í

Ubytování, strava, doprava, ostatní:
Ubytování: Kolej – Bei der Peterskirche 6/7, 02826 Görlitz

Je lepší si vy ídit ubytování 1-2 m síce p edem.
Na koleji jsou byty o 4 až 7 pokojích s kuchyní
a koupelnou. Kuchyn  mají veškeré za ízení
krom  nádobí. Mycí prost edky je nutné si též
vzít. Na pokojích je p ípojka na internet i TV,
je nutné pouze požádat o kabel. Na pokoji nejsou
pe iny, musíte mít vlastní, lze si je ale u
správce pronajmout. Pra ky a suši ky jsou na
koleji k dispozici asi za 1 euro.

Kdo za ídil ubytování: Ubytování si musíte za ídit sami.
Kontaktní osoba: Frau Michel

Telefon: 03581/406388
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Jiná možnost ubytování: Podnájmy. Možnost p es internet nejlépe
prost ednictvím studentských inzerát  na
stránce školy www.hs-zigr.de nebo na
nást nce školy.

Cena za m síc: Kolej jednol žkové i dvoul žkové 180 – 200e.
Podnájem 100-200e podle velikosti.
P i p íjezdu na kolej v p lce m síce lze zaplatit
jen ½ nájemného, p i odjezdu však nelze.
P evzetí i odevzdání pokoj  je možné pouze
ve všední den v ú edních hodinách.

Možnost stravování v menze: Pouze ob dy ve všední dny. Menza je však
otev ena od 10:00 do 16:00 a je zde možnost
zakoupit bagety, saláty, ovoce, sušenky, teplé
a studené nápoje. Ob d stojí 1,60e s kulatým
ipem za 7e, p i vrácení ipu se záloha vrací. Na
ip lze uložit až 50e. Bez ipu stojí ob dy kolem

dvou eur. Cca 10 minut od koleje je obchodní
d m Aldi, Edeka otev ený Po-So.

Zp soby dopravy do místa: Autem: Praha – Görlitz cca 150 km ( p es
Mladou Boleslav, Liberec, Zittau)
Autobusem + vlakem: Pha- Liberec (autobus
Student Agency cca 50K , Liberec- Zittau ( vlak

D 64K ), Zittau- Görlitz (vlak SBE 5,60e).
V p ípad  cesty z Görlitzu do Liberce a zp t je
možno zakoupit Euro-Neisse-Tageskarte za 10e.
Ta platí celý den v etn  m stské dopravy jak v
N mecku, tak v echách. Lze využít též tarifu
Zvon. V p ípad  skupiny 5 lidí lze koupit lístek
za 21e.

Doprava v míst : Škola je od koleje vzdálená 15min. p šky,
doprava není t eba. Pokud budete studovat obor
Kultur&Management, je t eba jezdit na n které
p ednášky do Klingewalde (okrajová ást m sta)
Obor Tourismus a Informatik je v Görlitzu, obor
p ekladatelství je v Zittau.
Autobus,tramvaj: 0,80e jedna jízda bez p estupu
M sí ní pernamentka: 24e
Vlak: Dobré spojení do všech okolních m st
(Berlín, Dresden, Bautzen). Jízdní ády na
veškerou dopravu jsou zdarma na nádraží a info
centech. Vlakové nádraží je vzdálené od koleje
cca 25minut. Autobusové cca 10 minut.

P ístup na PC: Neomezený 24 hodin denn  (otev ení prostor
školy prost ednictvím ipové studentské karty)
V budov  jsou pro studenty  k dispozici 2
po íta ové u ebny se scannerem a tiskárnou.

Pojišt ní: Vlastní
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Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti:
Náklady na studijní pobyt: 400e za m síc
P isp ní fin. podpory na pokrytí náklad : 75%
Jiné zdroje financování: Vlastní
Jak byla fin. podpora p edána: Hotov  celá ástka zhruba týden p ed odjezdem,

tj. 1400eur.
Poplatky na p ijímací škole: 58e za ip kartu + semestrální poplatek (platíte

složenkou v bance)
7e za ip na ob dy (platí se na kase v menze,
stejn  jako zde vkládáte peníze na ip)
Za kopírování – ipovou kartu lze nabít na 5,10
nebo 20euro. Za 5e je zhruba 120 kopií.

Bankovní ú et: Je nutné si ho za ídit kv li nájemnému na koleji.
Z ízení a vedení ú tu je bezplatné, kolej si sama
 z ú tu každý m síc odebírá ástku nájemného.

Celkové hodnocení pobytu: 3 ( ze škály 1-5 systému školního hodnocení)

Ostatní:
P i p íjezdu dostanete od koordinátora desky s dokumenty a návodem co musíte
ud lat. Je nutné se p ihlásit na Auslandamt a Einwohnermelderamt, poté si z ídit
bankovní ú et a odevzdat na kolej imatrikula ní potvrzení z n mecké VŠ. Všechny
pokyny, otvírací doby ú ad  a dokumenty, které k tomu budete pot ebovat, budete mít
v deskách.
Vy ízení ipové karty je do 14 dn  od p íjezdu – je nutné mít pasové foto. V budov
G2 je nutné si ipovou kartu aktivovat.
P i odjezdu je nutné se na ú adech odhlásit, zrušit bankovní ú et a odhlásit se na VŠ
(Frau Scholz, Seifert) a odevzdat zde ipovou kartu.
Knihovna je p ístupná od Po do Pá a je zde možné si p j it u ebnice (hlavn  na
jazyky). Skripta ani u ebnice tedy není v tšinou pot eba si kupovat. V tšinu p ednášek
si studenti p ímo kopírují od u itel  po hodinách. Od n kterých u itel  je možné
p ednášky tisknout z jejich složek v po íta i.
Rozvrh p edm t  dostanete od své koordinátory. Pobyt je vhodný hlavn  pro studenty
2. ro níku, nebo  z rozvrh  oboru Tourismus pro 1. a 2. ro ník je možno sestavit si
rozvrh, který tém  odpovídá p edm t m VŠO v Praze.
Obor Tourismus má zkoušky formou písemných test , ústních prezentací nebo
prezentací skupinových projekt .
Obor Kultur&Management má zkoušky formou prezentací, ú astní se na projektech a
z p ednášek musí odevzdávat protokoly s obsahem p ednášky.
Na škole je možnost zú astnit se vícedenních výlet , ceny jsou okolo 50 až 100e, na
jeden výlet vám škola p isp je asi 20e. Z výlet  se píší referáty a je možno za n  získat
2 kredity.
Kv li kredit m je nejlepší osobn  dojít za každým u itelem. Nejmén  kredit  mají
jazyky, tj. 2 – zde se píší písemné testy, u ostatních p edm t  lze získat až 5 kredit  –
v rámci t chto p edm t  se ú astní i na projektech.
Je dobré si sebou vzít kolo, je zde mnoho cyklistických stezek. Z koleje do školy jezdí
studenti hlavn  na kole. Na koleji je místnost pro kola.
Na škole je možné za poplatek 5euro na semestr zú astnit se všech možných sport  –
platba a registrace na za átku semestru prost ednictvím ipové karty u terminálu
v budov  G2.



Návrhy zlepšení:
Naprosto zlepšit komunikaci mezi školami.
V asné odesílání dokument .
Informovat studenta o možnosti zú astnit se jazykového kurzu bu  na 3 nebo 1
týden p ed zahájením studia.


