ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU
1. Osobní údaje
Jméno:
Email:
Délka pobytu:
Místo pobytu:
Název školy:
Kontaktní osoba
na vysílající škole:
Email:
Kontaktní osoba
na p ijímajíví škole:
Email:

Blanka Petrášková
blani1@click.cz
3 m síce (1.4. – 30.6.2006)
Mataró
Escola Univeritària del Maresme, Mataró
PhDr. Hana Romová
romova@vso-praha.cz
Julia Gottuck
international@eum.es

2. P íprava pobytu, studium
Získání informací
o programu ERASMUS:
Jazyková p íprava:
Systém hodnocení práce
student :

Použití systému ETCS
na p ijímací škole:
Uznání studia
ze zahrani í vysílající VŠ:

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
5 semestr , 2 h týdn
Stupnice 1-10 (10 – nejlepší, min. pro spln ní zkoušky 5);
všechny zkoušky písemnou formou, n které zkoušky uznány
po odevzdání semestrální práce
Ano; 1 p edm t = 4,5 kreditu
Ano, uznány p edm ty shodující se s t mi na vysílající VŠ

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
Typ ubytování:
Podnájem v byt
Kdo a jak za ídil:
Z nabídek na internetu si student hledá ubytování sám.
Cena ubytování:
€ 200/m síc + poplatky za vodu, elekt inu, plyn € 40 za 3 m síce;
i hledání ubytování je nutné zjistit, poplatky jsou již zahrnuty
Stravování:
Možnost stravování
v menze:

Individuální
Ne; v budov se nachází pouze kavárna s nabídkou rychlého
ob erstvení

Doprava v míst :

V Mataró je mnoho autobusových linek, cena jízdenky € 1,20.
Osobn jsem místní dopravu nevyužila a do školy chodila p šky.
Do Barcelony jezdí velmi asto vlaky (klimatizované), cena jízenky
€ 2,40.
Je výhodné zakoupit si jízdenku na 10 jízd za € 19. Mezi Mataró a
BCN fungují no ní autobusové linky, bus jede každou hodinu.

Spojení s okolím:

ístup na internet:

Každý všední den od 8:15 do 22:00 v po íta ové u ebn
Ve zkouškovém období možnost p ístupu i o víkendu.

i knihovn .

Podmínky pro práci
i brigádu:

Nabídek je dost, ale spíše na dlouhodob jší práci, než pouze
na pár týdn . Existují i agentury zprost edkovávající brigády, ale
vzhledem k rozvrhu ve škole se mi nepoda ilo brigádu najít.

Zdravotní pojišt ní:

Zahrani ní škola uzná cestovní pojišt ní.

4. Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Celkové náklady na pobyt:
€ 450 – 600; záleží na volno asových aktivitách, cestování
isp ní finan ní podpory
60 – 80 %
k pokrytí celkových náklad :
Jak byla finan ní podpora
V hotovosti celkem € 1.050 (€ 350 na m síc).
edána:
Jiné zdroje financování:
Vlastní
Poplatky na p ijímající
Platí se za studijní materiály – okopírovaná skripta.
škole:
Celkové hodnocení
pobytu:

Návrhy na zlepšení
systému programu:

2
Ve Špan lsku se mi moc líbilo, až na po áte ní zmatek okolo
edm a kredit , tento systém není dostate
mezi
vysílající a p ijímající školou slad n. Doporu uji pobyt na
zahrani ní škole alespo 2 trimestry, v lepším p ípad celý
akademický rok.
Jak jsem se již zmínila výše – sladit kreditní systém, vše
ostatní má každý student ve svých rukách.

