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Závěrečná zpráva studenta- studijní pobyt - povinné otázky
1. Osobní údaje
- jméno a příjmení: Lukáš Pokorný
- E-mail: pokorny.lukas@gmail.com
-

přijímající VŠ: Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Německo
délka pobytu: 5 měsíců
kontaktní osoba na vysílající VŠ: Mgr.Stejskalová
kontaktní osoba na přijímající VŠ: Prof. Lewis, Prof. Liston

2. Příprava pobytu, studium
- kde student získal informace o programu SOCRATES/ERASMUS:
INTERNET
- jazyková příprava – jak dlouho trvala, kdo ji pořádal:
žádnou jsem nepotřeboval, absolvoval jsem gymnázium v Německu
- jazyk výuky na vysílající VŠ:
němčina a angličtina
- způsob a systém výuky na vysílající VŠ
• Hlavní rozdíl: zde se pracuje celý semestr a nikoli jen před zkouškami, ale tato
domácí práce je náležitě oceněna (nikoli pouhým zápočtem), ale vysokým
procentuálním podílem výsledné známky u zkoušky: často i 50 procentním.
Projekty se vypracovávají většinou ve vícečlenných týmech – často
mezinárodních, které se scházejí ve svém volném čase a připravují materiály,
dělají průzkumy trhu, vyhodnocují data a hlavně připravují prezentaci, která je
určena všem studentům ve skupině. Tato prezentace se pojímá velice vážně,
včetně oblečení a je patřičně hodnocena. Témata k projektům si lze zvolit
buďto z nabízených témat či vlastní iniciativě se meze nekladou. Méně teorie,
více praxe (case studies), více přemýšlení, samostatné práce, docházka
nekontrolovaná a přesto většinová.
• Všechny předměty v jednom semestru tvoří ucelenou jednotku, každý je
zakončen zkouškou
• Část předmětů je povinná pro všechny studenty oboru, část volitelná
z nabízených modulů – některé pokračují i v dalším semestru
• Přednášky jsou často diskusní, cvičení v malých skupinách rovněž. Veškeré
podklady jsou na internetu, čili se jde na přednášku s vytištěnými foliemi, kam
se jen dopisují poznámky a vysvětlivky. Profesoři jsou milí a vstřícní, je
možno je kdykoli navštívit (open door), na e-maily odpovídají okamžitě.
• Výuka jazyků je ryze prakticky zaměřena-zde se předpokládá, že studenti již
jazyk umějí a jen zpracovávají odborné texty a diskutuje se o aktuální
hospodářské či politické problematice. Ke zkoušce je třeba zpracovat několik
odborných aktuálních článků, napsat esej a pak ústně ho obhájit.
-

systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek):
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Zkoušky jsou všechny až na nepatrné výjimky písemné v jeden předem určený den,
další a jediný možný opravný termín je na konci dalšího semestru. K některým
zkouškám si lze donést veškerý materiál z přednášek a cvičení – nevyžaduje se
memorování, ale porozumění problematice a schopnosti aplikace. Známkování má
širokou škálu -1,0; 1,1; 1,2: 1,3; …4
- zda používá přijímající VŠ systém ECTS:
ano, za každý předmět je uděleno 5 kreditů
- uznání studia ze zahraničí vysílající VŠ, zda vůbec bude studium uznáno,
podmínky pro uznání:
Předměty jsem si zvolil shodné s nabídkou předmětů na domácí VŠ - byť většinou
z vyšších semestrů. Již na začátku semestru jsem se spojil s vyučujícími na ŠAVŠ,
poslal jim učební osnovy a požadavky ke zkouškám z HTW a všichni slíbili,že mi
zkoušku uznají.
3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
- typ ubytování :
VŠ koleje – jednolůžkové pokoje
- kdo zařídil ubytování / jak si zařídit ubytování:
nejlépe je obrátit se na Studentenwerk ( organizace, která spravuje koleje, menzy,...)
a oni se o vše postarají
- cena ubytování (za měsíc v EUR):
dle kvality a vybavení koleje – asi 200 euro měsíčně
- zda existuje možnost stravovat se v menze:
ano, menz je v Drážďanech mnoho, rozmanitý výběr jídel všeho druhu ( maso,
sladké, bezmasé, pizzerie, Nudeltheke,...) – velmi chutné a v dostatečném množství,
cena od 1,50 do 2,50 euro
- jak draho vychází menza v porovnání s ostatními možnostmi stravování:
jednoznačně nejlevnější způsob stravování ( občasnou variantou je Kebab Haus,
Mac Donald...)
- jaké jsou varianty dopravy na přijímající VŠ:
Drážďany jsou skoro za rohem – vlak, bus, auto...
- cena dopravy (odkud-kam, cena v EUR za jednosměrnou/obousměrnou
jízdenku):
řádově pár stovek
- kde (a za jakých podmínek) je přístup na počítač a internet na přijímající VŠ:
na každém pokoji koleje, ve škole jsou k dispozici až do veěera PC-Labor,
v knihovně...
- podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty:
teoreticky lze pracovat, ale sehnat práci na tak krátkou dobu je asi problém...navíc je
studium náročné na domácí přípravu...
- zdravotní pojištění – zda uznává přijímající VŠ české cestovní zdravotní pojištění,
kde je nejvýhodnější uzavřít cestovní pojištění:
platí modrá kartička jakékoli české zdravotní pojišťovny
4. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
- celkové náklady na studijní pobyt (průměrná částka za měsíc v EUR):
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400 euro
- v jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora k pokrytí celkových
nákladů: 90 %
- v kolika splátkách byla finanční podpora předána:
ve dvou
- jak byla finanční podpora předána (např. výběr: hotovost, cestovní šeky, převod
na účet zřízený v ČR, převod na účet zřízený v zahraničí):
převodem na účet zřízený v zahraničí
- jiné zdroje financování studijního pobytu (např. výběr: grant od jiné
organizace/nadace, finanční podpora od rodičů, vlastní úspory, půjčka, práce/brigády
v průběhu pobytu, jiné):
finanční podpora od rodičů
- zda se platí na přijímající VŠ nějaký druh poplatků (jaké a v jaké výši):
na začátku semestru se platí asi 160 € - Semesterticket – slouží jako jízdenka na
veškeré dopravní prostředky v regionu, průkazka na slevy...
- celkové hodnocení pobytu (škála od 1 do 5, hodnocení jako ve škole):
1
- návrhy na zlepšení systému programu SOCRATES/ERASMUS:
ŽÁDNÉ - SKVĚLÁ VĚC - CHCE TO JEN NEBÝT POHODLNÝ A SEBRAT ODVAHU

