
  PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS 
 

 
Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 

akademický rok 2003/2004
  
Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení 
studijního pobytu.   
Erasmus grant = finanční částka skládající se ze stipendia MŠMT a z grantu z prostředků
programu Socrates II/Erasmus.  
  

 
Jméno a příjmení studenta:  Marcela Dibelková  
Kontaktní adresa:    

E-mail:  
  
Domácí VŠ:  Janáčkova akademie múzických umění 

(Hudební fakulta)   
Adresa:  Komenského nám. 6  

662 15 BRNO  
Katedra/obor studia:  Katedra hudebních a humanitních věd  

Hudební manažerství  
Erasmus koordinátor:  Mgr. Petra Koňárková  
  
Hostitelská VŠ:  Royal Welsh College of Music and 

Drama   
Adresa:  Castle Grounds, Cathays Park  

CARDIFF  CF10 3EQ  
Katedra/obor studia:  Theatre Department  

Arts Management Postgraduate 
Diploma Course  

Kontaktní osoba na katedře:  Aidan Plender BA MBA – Course 
Leader  

Erasmus koordinátor:  Zoë Smith MA  
  
Hostitelská země: Great Britain  
Pobyt od: 16/9 2003 do: 16/12 2003                              celkem měsíců: 6  
a od          12.4 2004 do  2.7.2004  
Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR:  2760.-  + 200.- EUR 
sociální podpora z financí EU  

  



 Příprava pobytu a přijetí hostitelské VŠ  
 1. Kde jste získal/a informace o programu Socrates/Erasmus a možnosti studia v 

zahraničí:  

 
 

 

X  zahraniční odd. domácí VŠ      □  ostatní studenti      □  hostitelská VŠ  
□  Internet    □  jiný zdroj:   
 2. Po Vašem příjezdu na hostitelskou VŠ Vám byla nabídnuta: 

X  informační schůzka  X  Welcome Event   X orientační program  □  žádný program  
 3. Byl během Vašeho pobytu organizován další program pro Erasmus studenty: 

X  ano     □  ne  
 4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a: Cestovní pojištění UNIQUA – 

1290 Kč/3měsíce  
5. Bylo uznáno Vaší hostitelskou VŠ:   X  ano   □  ne  

 
 

6. Jak byste zhodnotil/a Vaši integraci na hostitelské VŠ mezi místní studenty:  
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 2  

  
Studium  

 1. V jakém jazyce probíhala výuka na hostitelské VŠ: V angličtině  
 2. Byla Vám nabídnuta jazyková příprava před a během studijního pobytu:  
X  ano (během)    □  ne  
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: hostitelská VŠ  
 3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: 12
 4. Počet vyučovacích hodin za týden: 1 – 3
 5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: Arts Management Postgraduate 

Diploma Course – skupina 10 studentů, vyučování v Po, Út, St, cca 2 dvou- až 
tříhodinové přednášky denně. Rozvrh je každý týden jiný, stálých kantorů jen několik, 
často přednášejí pozvaní hosté z různých kulturních organizací. Přednášky probíhají 
jinak než u nás, časté jsou diskuse, praktická cvičení v menších skupinách a 
samostatné práce. Výborný je i přístup kantorů a zajištění informací. Na každé 
přednášce jsme dostali spoustu materiálů, odkazy, kontakty, tipy, seznam 
doporučené literatury aj.  

 6. Skládal/a jste na hostitelské VŠ zkoušky/zápočty:  
X ano (písemné práce)    □  ne  

7. Byl při uznávání studijních povinností použit ECTS:  
X  ano     □  ne  

8. Bude Vám studium v zahraničí uznáno domácí VŠ:  
X  ano     □  ne  
  

Ubytování   
1. Typ ubytování:  

□  studentská kolej         □  pokoj v domě místní rodiny   
X  byt/dům s dalšími studenty  □  hotel/ubytovna  □  další:   

2. Kdo Vám pomohl se zajištěním ubytování:  
□  hostitelská VŠ přidělila kolej  □  zahraniční oddělení domácí VŠ  
□  studentská ubytovací kancelář  □  přátelé  □  soukromý trh  
□  další: Student Services Manager z hostitelské VŠ zajistil pronájem domu přes 
realitní agenturu  

3. Cena ubytování (za měsíc v EUR): 410 (se vsemi poplatky a ucty)  
4. Spokojenost s ubytováním: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   1  
 5. Vybavenost ubytování (povlečení, kuchyňské nádobí, pračka atd.):   

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 2 (všechny spotřebiče i nádobí        bylo 
v domě, chyběly přikrývky a polštáře)  



 Stravování  
 1. Možnosti stravování:    

X  studentská menza  X  bufet   □  restaurace  
X  vlastní příprava    □  další:   

 2. Průměrné náklady na stravování/den: 3 libry = 4,5 euro 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 
5=nedostatečná) Nevím, nechodila jsem tam, vařila jsem si doma.   

 4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 5   

  
Doprava  

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení:   
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
X  autobus  □  vlak  □  osobní automobil   
X  letadlo  □  další:   

Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:  
autobus: 2100 Kč (63 eur) jednosměrná / 4200 Kč (126 eur) obousměrná  

2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:   
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)   
X  autobus   □  tramvaj  □  trolejbus   
X  jízdní kolo   □  další: pěšky  
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:0  
  

Přístup k informačním zdrojům  
1. Přístup do knihoven:     X  ano   □  ne  

  úroveň jejich služeb    stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  1  
2. Přístup do počítačových studoven: X  ano   □  ne  

  úroveň jejich služeb    stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  1  
3. Přístup k dalším službám:  

X  telefon  □  telefax  X  kopírovací stroj  X  tiskárna  
  

Finanční náklady  
1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí, průměrná částka na měsíc v 
EUR 565  
2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR)   

□  grant od jiné organizace   □  práce v průběhu pobytu   
□  finanční podpora od rodičů   X  půjčka   □  vlastní úspory  

3. Jakým způsobem Vám byl předán grant Erasmus:  
X  převod na účet zřízený v ČR  □  převod na účet zřízený v zahraničí  
□  hotovost v měně hostitelské země □  hotovost v Kč  
□  bankovní šeky    X  cestovní šeky  

4. V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus: 6   5. Hradil/a jste nějaké poplatky hostitelské VŠ:  □  ano  X ne   6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: 565   7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR:    
ubytování:   410   doprava:  0   
strava:   135   školné:   0   

 studijní potřeby:  5   volný čas:   5   
věci osobní potřeby: 5   jiné:    5   

    
Celkové hodnocení studijního pobytu   

1. Posouzení akademického přínosu: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 1   
 
 
 
 
 
 
 



2. Posouzení osobního přínosu: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 1  
 

 
3. Setkal/a jste se během studijního pobytu s nějakými závažnými problémy:  
□  ano (prosíme upřesnit)    X ne  

 
4. Zhodnocení studijního pobytu pod programem Socrates II./Erasmus:  

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 1  
5. Byla Vám během Vašeho pobytu poskytnuta odpovídající podpora ze strany  

           domácí VŠ:    X ano    □  ne  
6. Byla Vám během Vašeho pobytu poskytnuta odpovídající podpora ze strany  

         hostitelské VŠ:   X ano    □  ne  
7. Bylo pro Vás zabezpečení volného času dostatečné (sport, kultura atd.):  

   X  ano     □  ne  
8. Jak byste zhodnotil/a své znalosti jazyka hostitelské země:  

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
před studijním pobytem: 3  
po studijním pobytu: 2  

9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus:  
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty:  

Já jsem měla po celou dobu pobytu jen samé dobré zkušenosti a zážitky, jak se 
studiem a bydlením, tak se všemi lidmi, které jsem potkala. Jediným problémem byly 
peníze – jízdné, strava a hlavně ubytování je ve Velké Británii velmi drahé.  
Tipy:   
 • vízum pro české studenty jedoucí do Británie za účelem studia není třeba, 

na hranicích je třeba předložit zvací dopis školy.  
 •  Royal Welsh College of Music and Drama (RWCMD) nevlastní koleje, je třeba 

předem požádat zahraničního koordinátora (paní Zoe Smith), nebo přímo 
Student Services Managera (Brian Weir) o zajištění ubytování (v domě přes 
realitní agenturu).  

 • Cardiff je nejen krásné, ale i přehledné město, velikostí srovnatelné s Brnem. 
Téměř všechny školy i koleje jsou přímo u centra. Přímo naproti zámku, který 
je hlavní dominantou centra, najdete i pobočku American Express (kde si 
můžete bez poplatků proměnit cestovní šeky na hotovost, nebo i zakoupit 
adaptér na britské zásuvky) a STA Travel (obdobu české pobočky GTS).  

 • Autobus nejede z ČR přímo do Cardiffu, v Londýně je přestup, ale obě jízdenky 
je možno rezervovat i zakoupit už před odjezdem v GTS.  

Ostrava,F-M,Olomouc,Brno,Praha,Plzeň – Londýn(Capital Express)  
 Londýn – Cardiff (National Express)  
 • Po aktivaci Oskar-roamingu je ve VB výběr ze 4 operátorů, nejlevnější je 

T-Mobile. (Předčíslí Británie je +44) Většina studentů si ale koupila SIM kartu 
britského operátora (nejčastěji Orange)   

 • Více možností i aktivit je na Cardiffské Univerzitě (něco jako brněnská 
Masarykova Univerzita). Je dobré se často informovat. Po domluvě s příslušným 
kantorem je možné navštěvovat téměř jakékoli přednášky. Stejně tak mimoškolní 
aktivity jsou přístupné i studentům z RWCMD.  

 • Studentské centrum je budova zvaná Students‘ Union, kde najdete téměř vše, 
co student potřebuje: Info centrum, Job centrum, knihkupectví, obchod se 
smíšeným zbožím, WC, ale i klub a hospodu.  

 • TESCO a Sainsbury – supermarkety s přijatelnými cenami 
potravin.  • Cardiff je ve WALESU, a Wales je VEDLE ANGLIE – ne v Anglii! (Welshané 
jsou na to citliví :-)    

 • Podrobnější informace (Prospekty RWCMD, rozvrh Arts Managementu, mapku 
centra Cardiffu, stručné info o městě a seznam užitečným webových stránek) 
jsou k dispozici ve složce na zahraničním oddělení Hufa JAMU u Petry 
Koňárkové.  
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