Zpráva studenta
1. Osobní údaje
Klára Štefunková
savs.stefunkova@seznam.cz
Přijímací vysokou školou byla Fachhochschule Wien. Celková doba pobytu byla 5 měsíců (od
1. 9. 2007 do 31.1. 2008). Kontaktní osobou na vysílající vysoké škole byla paní Mgr. Lenka
Stejskalová, na přijímající vysoké škole paní Mag. Nina Reiter.

2. Příprava pobytu, studium
První informace o zahraničním studiu v rámci programu Erasmus jsem získala
na internetových stránkách domovské vysoké školy, později od uvedených kontaktních osob.
Jazykovou přípravu v anglickém jazyce vedl pan Ryan Scott (Škoda Auto Vysoká škola) a
probíhala po dobu jednoho měsíce, zhruba 1,5 hodiny 2x týdně.
Na Fachhochschule Wien se výuka koná jak v německém, tak v anglickém jazyce. Výuka
probíhá formou přednášky a cvičení v jednom, tzn. studenti jsou vyzýváni k vyjádření názoru
a aktivní účasti na hodinách. Po přednesení nové látky jsme většinou dělali praktická cvičení
či případové studie v týmech. Studenti většinou ví, co se bude na příští přednášce probírat,
protože obsah přednášek formou prezentací je většinou předem zpřístupněn na webových
stránkách školy, takže je možné jej vytisknout a dělat si poznámky, což značně usnadňuje
studium i výuku.
Práce studentů je hodnocena jak z hlediska aktivní účasti na hodinách, domácích cvičení,
semestrálních prací a hlavně závěrečné písemné zkoušky. Platí zde systém ECTS.
Negativně vidím to, že většinu výsledků ze zkoušek jsem se dozvěděla až měsíc po vykonání,
kdy už jsem byla v Čechách, i přesto, že jsem vyučující požádala o dřívější termín. Pokud se
zkouška nepovede, což se mi stalo, je trochu od věci jet kvůli náhradnímu termínu zase do
Vídně.
Uznání zahraničního studia je ještě v řešení. Některé předměty mi byly uznány po domluvě
s profesory, některé předměty částečně, tzn. musela jsem vykonat zkoušku. Uznání
volitelných předmětů bude provedeno na základě předložených sylabů.
3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
Po celou délku pobytu jsem byla ubytovaná na koleji v Molkereistrasse, což je jedno
z ubytovacích zařízení, které spravuje ÖAD WohnraumverwaltungsGmbH. Kolej je určena
především mezinárodním studentům z různých škol ve Vídni. Ve společné domácnosti
s jedním či více spolubydlícími má každý k dispozici svůj vlastní pokoj a je sdílena kuchyň a
koupelna s WC. Cena ubytování je i se správními poplatky za měsíc 365 €. Za konečný úklid
je připočítána částka 40 €. Kolej je nová, má dobré vybavení a je blízko centra. Problém je
cena. ÖAD spravuje i další levnější koleje, ale o ty se musí žádat kvůli velkému zájmu
v předstihu tak 4-5 měsíců. Čím dřív tím líp. Nájem pak může vyjít okolo 200€, ale člověk si
pak musí dovézt např. nádobí, povlečení atd. Na všechno je nutné se informovat.
Na všech kolejích od ÖAD se musí při rezervaci platit záloha 550€, která je vrácena až na
konci pobytu a jsou z ní strženy některé správní poplatky podle podmínek koleje.

Možnost stravování se ve škole nabízí. K dispozici jsou jak teplé, tak studené pokrmy. Ceny
jsou ale dost vysoké, např. polévka s houskou stojí okolo 4,50 €. Doporučuji dělat si svačiny a
vařit si na koleji, obzvlášť pokud je více strávníků a náklady se rozdělí. Hlavní jídlo potom
vyjde okolo 3 €.
Cestování po Vídni i do školy bylo bezproblémové. Do školy se dá rychle dopravit jak
metrem, tak autobusem či tramvajemi. Stanice všech těchto prostředků jsou v blízkosti školy
(asi 3 minuty). Předplatná jízdenka na celý semestr stojí studenta do 26ti let 128,50 Eur. Než
se vyřídí formality pro tuto jízdenku (např. nahlášení k pobytu na úřadech), popř. než začne
semestr, je možné využívat dopravu s jízdenkou celodenní za 5,70 €, týdenní za 14 € či
měsíční za 49,50 €. Výhodné je použít také hromadnou jízdenku, která umožňuje dopravu na
8 celých dní, může být využita i několika osobami najednou a nejen v za sebou jdoucích
dnech. Celkově jízdenka stojí 27,20€, což na osobu na den stojí 3,40€.
Co se týče dopravy do Vídně z České Republiky, doporučuji využít služeb Student Agency,
kde jednosměrný studentský lístek s ISIC kartou z Prahy stojí 255 Kč (10€). Lístky je možné
zakoupit i ve Vídni, v pobočce kanceláře Čedok, Parkring 10.
Ve škole se nachází také počítačová místnost, kde je asi 30 počítačů. S identifikační kartou je
tu bezproblémový přístup k internetu, možnost tisku, scanování a kopírování.
Pokud má český student zájem o práci, musí zažádat o pracovní povolení. Formulář žádosti je
k dispozici na pracovních úřadech a je nutné zde vyplnit jak údaje od studenta tak od
zaměstnavatele. Uchazeč pak musí žádost odnést na příslušný pracovní úřad podle okrsku
zaměstnavatele a ukázat průkaz totožnosti, nahlášení k pobytu.
Získat pracovní povolení je obtížné jednak vzhledem ke komplikované administrativě, ale
hlavně vzhledem k podmínce jeho udělení, což je nepřekročení limitu cizinců pracujících
v dané spolkové zemi.
Je důležité také vědět, že existuje hranice, do které výdělek není daněn. Jde o tzv.
„Geringfügige Beschäftigung“, kde výdělek může činit max. 341,60€.
Cestovní pojištění jsem uzavřela u České spořitelny, kde ke kartě k účtu stojí 300 Kč na rok.
4. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Celkové náklady na pobyt za měsíc dosahovaly za měsíc v průměru 600-700€ při středním
kulturním a společenském životě. Život ve Vídni je velice drahý. Přidělené stipendium
pokrylo zhruba 60% celkových nákladů.
Stipendium jsem dostala ve dvou splátkách, na začátku a v polovině pobytu, poprvé převodem
na účet v ČR, podruhé už na účet zřízený v Rakousku.
Pobyt jsem si financovala sama jak z vlastních úspor, tak z práce v průběhu pobytu, a také
peněz půjčených od rodičů. Na FHWien jsem neplatila žádné poplatky.
Doporučuji zřídit si v Rakousku studentský účet, za který se platí jen poplatek za zrušení
(10€) , mohou se na něj převést peníze ze stipendia a usnadní se tak veškeré platby během
pobytu.
Studijní pobyt ve Vídni hodnotím velice pozitivně. Byl pro mě přínosný jak z pohledu
zlepšení němčiny a angličtiny, tak i možnosti náhledu na jiný styl výuky a poznání místní
kultury a krásného města.
Návrh na zlepšení je, aby finanční podpora studentům byla vyplácena včas podle
dohodnutého termínu ve smlouvě. I pár dní zpoždění může studentům způsobit značné
komplikace.

