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Závěrečná zpráva studenta – pracovní stáž – povinné otázky
1. Osobní údaje
1.1
Jméno a příjmení: Otto Kotrhonz
1.2
E-mail: savs.kotrhonz@seznam.cz
2. Základní údaje o pobytu
2.1
Země pobytu: Spolková republika Německo
2.2
Délka pobytu (uveďte počet měsíců): 5
2.3
Období pobytu:
letní semestr
zimní semestr
mimo semestr (období letních prázdnin – červenec,
srpen)
2.4
Název přijímající organizace/podniku: AUDI AG
2.5
Obor činnosti přijímající organizace/podniku: výrobce automobilů
malý (1-50 zaměstnanců)
2.6
Velikost přijímající organizace/podniku:
střední (51-500 zaměstnanců)
velký (501- … zaměstnanců)
2.7
Kontaktní osoba na vysílající vysokoškolské instituci: jméno:
Lenka Stejskalová, e-mail: lenka.stejskalova@skoda-auto.cz
2.8
Kontaktní osoba na přijímající organizaci/podniku: jméno:
Leyla Tunali, e-mail: leyla.tunali@audi.de
3. Příprava pobytu
3.1
Uveďte, kde jste získal/a informace o stážích programu Erasmus: na VŠ
3.2
Uveďte, kdo Vaši pracovní stáž převážně organizoval:
vysokoškolská instituce katedra
zahraniční oddělení
profesně-poradenské centrum při škole
jiná možnost, prosím, upřesněte:
student samostatně informace z webových stránek
informace od minulých účastníků programu
jiná možnost, prosím, upřesněte:
3.3
Jazyková příprava:
ano,
ne
(pokud ano, pak uveďte, jak dlouho trvala a kdo ji pořádal - vysílající VŠ,
přijímající organizace/podnik, student individuálně):
3.4
Používaný pracovní jazyk: německý
3.5
Služby mentora poskytnuté přijímající organizací/podnikem:
ano,
ne
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4. Ubytování, strava, doprava, ostatní
4.1
Uveďte, prosím, kdo ubytování zařídil: sám – ubytování jsem hledal pomocí
inzerátů a cenu (v EUR za měsíc): 275
Dále případně další tipy na vhodné ubytování:
obrátit se na Audi Wohnungsbüro: SI-4.Wohnungsbuero@AUDI.DE
4.2
Uveďte, prosím, možnosti stravování: závodní jídelna
4.3
Zvolený způsob dopravy včetně ceny, případně další varianty dopravy:
automobil, 50 €
4.4
Možnosti místní dopravy: městská hromadná doprava
4.5
Zajištění zdravotního pojištění: zdravotní pojištění v SRN
5. Pracovní náplň
5.1. Uveďte, prosím, zda vykonávaná práce odpovídala domluveným podmínkám
a oboru studia: ano
5.2
Uveďte, prosím, zda pracovní stáž splnila po odborné stránce Vaše
očekávání: ano
5.3
Popište, prosím, Vaši práci následujícím způsobem:
(zaškrtněte příslušné políčko v tabulce)
spíše
ANO
spíše NE
NE
NEVÍM
ANO
moje práce byla
součástí činnosti
přijímající
organizace
moje práce byla
samostatná a
zodpovědná
moje práce byla
zajímavá
cítil/a jsem se
součástí kolektivu
5.4
5.5

Obdržel jste za svoji práci mzdu/finanční odměnu:
ano,
ne
pokud ano, uveďte částku za měsíc v EUR (nepovinné):
Způsob závěrečného hodnocení (např. certifikát, osvědčení Europass,
evaluační pohovor): feedback s vedoucím oddělením a přiděleným
mentorem
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5.6

Pracovní stáž je součást mého studijního programu:

ano, povinná součást
ano, volitelná součást
ne
ano,
ne,
nevím

5.7

Byla pracovní stáž ohodnocena ECTS kredity:

6. Finanční podpora, náklady na pobyt
6.1
Odhadněte Vaše celkové náklady na pobyt na pracovní stáži (v EUR za
měsíc): 750
6.2
V jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora z programu Erasmus
k pokrytí celkových nákladů: 75 %
7. Celkové hodnocení pracovní stáže
(na stupnici 1-5, přičemž 1= výborná, 5=nedostačující)
7.1
Hodnocení podpory ze strany vysílající vysokoškolské instituce: 1
7.2
Hodnocení podpory ze strany přijímající organizace/podniku: 1
7.3
Celkové hodnocení stáže: 1
8. Komentář a doporučení
Praktikum u AUDI AG bylo pro mě velice cennou zkušeností. Pracovní činnost,
která mě denně stavěla před řešení nových úkolů, byla velice zajímavá a
rozsahem bohatá. Za jednotlivé úkoly a projekty, na kterých jsem pracoval,
jsem nesl velkou zodpovědnost.
Osobně doporučuji zúcastnit se různých akcí a přednášek, které jsou určeny
pro praktikanty. Během těchto akcí se praktikant dozví velice zajímavé
informace o struktuře a jednotlivych procesech uvnitř AUDI AG a mimo to
může poznat jiné studenty, at‘ již tuzemské nebo zahraniční.

