1. Osobní údaje:
Jakub Květoň
14.4.1986
Branická 131, Praha 4 Braník, 14700
•
•

kontaktní osoba na vysílající VŠ:
kontaktní osoba na přijímající VŠ:

Mgr. Lenka Stejskalová, Škoda Auto VŠ
Mgr. Nina Reiter, FH-Wien

2. Příprava pobytu, studium:
•
•
•
•
•
•
•

kde student získal informace o programu SOCRATES/ERASMUS: Ve škole
jazyková příprava: Angličtina - 10 let, ve škole a letních prázdninových kurzech
jazyk výuky na vysílající VŠ: Čeština
způsob a systém výuky na vysílající VŠ: Denní studium, hodiny formou přednášek a
cvičení
typy zkoušek: Zkoušky formou ústní, či písemnou
zda používá přijímací VŠ systém ECTS: Ano
uznání studia v zahraničí: Studium bude uznáno, to v jakém rozsahu bude upřesněno po
detailním rozboru studia na přijímací VŠ školou vysílající

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ ubytování: Soukromé ubytování - byt
kdo/jak zřídil ubytování: Známý žijící na místě
cena ubytování: 340 EUR měsíčně
stravování v menze: Je možné, mnoho druhů obědů, svačin i nápojů
ceny v menze v porovnání s ostatními možnostmi stravování: Menza je např. v
porovnání s rychlým občerstvením, či jinými levnými formami stravování velmi drahá.
varianty dopravy na přijímací VŠ: Autem, autobusem, vlakem i letecky
cena dopravy v EUR: Jednosměrná studentská jízdenka autobusem stojí cca. 260 Kč,
Autem vyjde cesta na 800-1000 Kč, vlak je cenově kolem 450 Kč
kde a za jakých podmínek je např. VŠ přístup k internetu: V internetové učebně či v
místě pro tyto účely určeném
podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty: Najít v Rakousku brigádu mimo
např. McDonald´s a podobné podniky je velmi obtížné
zdravotní pojištění: Škola české zdr. poj. uznává

4. Finanční podpora
•
•
•
•
•
•
•
•

celkové náklady na studijní pobyt: 500-600 EUR měsíčně
finanční podpora: cca 60%
v kolika splátkách: Ve 2 splátkách
jak byla podpora předána: převod na účet zřízený v České Republice
jiné zdroje financování: Podpora od rodičů, vlastní úspory
poplatky na přijímající VŠ: Nepovinné školní akce (záleží na druhu 5-50 EUR), …
celkové hodnocení pobytu: 1
návrhy na zlepšení: Možnost odjet na studijní pobyt na 1 rok také od pololetí do pololetí a
ne jen od začátku školního roku do konce!

