
ZO DIFA hledá studenty (tzv. buddy studenty), kteří se chtějí v akademickém roce 

2013/2014 starat o zahraniční studenty studující na DIFA JAMU v rámci 

výměnných programů. 

 Kdo jsou Buddy studenti?  

Buddy jsou čeští/slovenští studenti, kteří se dobrovolně ve svém volném času starají 

o zahraniční studenty studující na DIFA JAMU a pomáhají jim se zorientovat na 

JAMU a ve městě Brně. 

Mezi základní činnosti buddyho studenta patří např.: 

• se studentem navázat kontakt před jeho příjezdem do Brna; 
• studenta vyzvednout na nádraží po jeho příjezdu; 
• odvést jej na kolej/místa jeho ubytování a pomoci mu s vyřízením formalit 

spojených s ubytováním; 
• poskytnout základní informace týkající se života a orientace v Brně; 
• seznámit ho s chodem na DIFA JAMU (stručné představení fakulty, „tour“ po 

jejích součástech); 
• a v případě potřeby pomoci zahraničnímu studentovi v dalších záležitostech. 

Co můžete získat, když se staneme buddy studentem?  

• možnost konverzace v cizím jazyce; 
• získání nových přátel; 
• navázání kontaktů do zahraničí; 
• přímý kontakt s cizí kulturou; 
• zvýhodnění při výběrovém řízení na zahraniční studijní pobyty nebo stáže. 

Zahraničí studenti přijedou do Brna ještě před zahájením výuky, tj. před 1. říjnem 

2013, proto byste před potvrzením zájmu měli zvážit, zda se v danou dobu budete 

moci zahraničnímu studentovi věnovat. Předpokládané příjezdy zahraničních 

studentů se většině případů uskuteční po 20. září 2013. V případě těch, kteří budou 

studovat na DIFA v LS 2013/2014, se jejich příjezdy uskuteční cca. po 10. 2. 2014. 

Jak se stát buddy studentem? 

Pokud máte zájem stát se buddy studentem, kontaktujte Zahraniční oddělení na e-

mailové adrese: riou@jamu.cz a to nejpozději do 4. 9. 2013 

Ve svém e-mailu uveďte své jméno, obor a ročník, znalosti cizích jazyků (znalost 

angličtiny na konverzační úrovni je podmínkou, znalost dalších cizích jazyků je 

vítána☺) a kontakt na Vás (e-mail a telefonní číslo). 


