
PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS 
 

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
akademický rok 2004/2005 

 
 
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: Nikola Hajkova 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

 
Domácí VŠ: JAMU 

Adresa: Komenskeho nam.6 
 Brno 662 15 
 

Katedra/obor studia: Katedra drevenych dechovych nastroju 
Hra na klarinet 

Erasmus koordinátor: Marie Kanova 

 
Hostitelská VŠ: University of Leeds 

Adresa: Study abroad office 
18 Blenheim Terrace 
Woodhouse Lane 
Leeds LS2 9HD 

Katedra/obor studia: Music 
Music Performance 
 

Kontaktní osoba na katedře: Joanne Fairley 

Erasmus koordinátor: Elizabeth Weeks 

 
Hostitelská země:England 

Pobyt od: 22.9.2004                             do:  17.6.2005                            celkem 
měsíců:9 



Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR:3 285.- 

 
 
 
Příprava pobytu a přijetí hostitelské VŠ 
 
Kde jste získal/a informace o programu Socrates/Erasmus a možnosti studia 
v zahraničí: 
□  zahraniční odd. domácí VŠ      □  ostatní studenti      □  hostitelská VŠ 

□  Internet    □  jiný zdroj: 
.................................................... 
 

1. Po Vašem příjezdu na hostitelskou VŠ Vám byla nabídnuta: 
  □  informační schůzka      □  Welcome Event      □  orientační program 
 □  žádný program 

 
2. Byl během Vašeho pobytu organizován další program pro Erasmus studenty: 

□  ano     □  ne 
 

3. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a: .Neuzavrela jsem zadne 
zdravotni pojisteni,jsem pojistena u Vseobecne zdravotni pojistovny.Jako 
student jsem mohla navstevovat Student Medical Practise,veskere zdravotni 
prohlidky byly zdarma,ale  leky si zde clovek musi hradit sam. 
............................................................................................................................ 
 

5. Bylo uznáno Vaší hostitelskou VŠ:   □  ano   □  ne 
 
6. Jak byste zhodnotil/a Vaši integraci na hostitelské VŠ mezi místní studenty: 

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
..................3....................................... 

 
 
Studium 
 
1. V jakém jazyce probíhala výuka na hostitelské VŠ: 

......anglictina..................................... 
 

2. Byla Vám nabídnuta jazyková příprava před a během studijního pobytu: 
□  ano     □  ne 
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: 
□  domácí VŠ □  hostitelská VŠ □  jiná instituce: ................................. 
 

3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: 
...........14.................................................. 

 
4. Počet vyučovacích hodin za týden: ......................4.......................................... 

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: ..samostatna prace,studium 

hry na klarinet pod vedenim profesora (jedna 60 minutova hodina 



tydne)...................................................................................................................
.............................................................................................................................
........ 
 

6. Skládal/a jste na hostitelské VŠ zkoušky/zápočty: 
□  ano     □  ne 
 

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

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

Ubytování  
 

1. Typ ubytování: 
□  studentská kolej         □  pokoj v domě místní rodiny  
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: ............................................................................................................... 

 
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):  

....260............................................................... 
 

4. Spokojenost s ubytováním: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
....4........ 

 
4. Vybavenost ubytování (povlečení, kuchyňské nádobí, pračka atd.):  

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) ....pokoje byly vybaveny 
skrinemi,postelemi,psacim stolem,zidlemi,kresly a umyvadlem s teplou vodou,nebyly 
vybaveny perinami,polstari a loznim pradlem;kuchyn byla vybavena plynovym 
sporakem,mikrovlnou troubou a varnou konvici,ale veskere nadobi si clovek musi bud 
privest nebo koupit;v dome byla automaticka pracka.................................................... 
 
Stravování 
 

1. Možnosti stravování:   
□  studentská menza  □  bufet   □  restaurace 
□  vlastní příprava    □  další: ......................................................... 

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: ............15 

euro.................................................... 
 

3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 

...............1.......................................... 
 



4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) .................8 

euro........................................ 
 
Doprava 
 

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
□  autobus ........  □  vlak ........  □  osobní automobil ........ 
□  letadlo ........  □  další: ................................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 

 ..spolecnost Jet2,cena letenky z Prahy do Leedsu se pohybuje od 30 liber 
nahoru;nejlepsi a nejlevnejsi zpusob rezervovani letenky je pres 
internet(www.jet2.com)...........................................................................................
................................ 

 
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus ........   □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
□  jízdní kolo ........   □  další: ......................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
.z mista ubytovani do Univerzity stala jednosmerna jizdenka 
80p.......................................................................................................................
.... 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

...3................... 
 

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

....1.................. 
 

3. Přístup k dalším službám: 
□  telefon  □  telefax  □  kopírovací stroj  □  tiskárna

 
 
Finanční náklady 
 

1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí  
průměrná částka na měsíc v EUR 

.......560............................................................... 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR) ................................ 
□  grant od jiné organizace   □  práce v průběhu pobytu  
□  finanční podpora od rodičů   □  půjčka   □  vlastní úspory 

 
3. Jakým způsobem Vám byl předán grant Erasmus: 

□  převod na účet zřízený v ČR  □  převod na účet zřízený v zahraničí



□  hotovost v měně hostitelské země □  hotovost v Kč 
□  bankovní šeky    □  cestovní šeky

 
4. V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus: 

........6....................................... 
 

5. Hradil/a jste nějaké poplatky hostitelské VŠ:  □  ano  □  ne
Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR: .............................................. 

 
6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: 

..........650............................... 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   ....260............  doprava:30....... 
  

strava: .220...............  školné:   ................ 
  
 studijní potřeby:  .......10.........  volný čas:   ......60......... 
  

věci osobní potřeby: ..40.............  jiné:    ......30.......... 
  
  

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení studijního pobytu 
 

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

.....2/3.................................................... 
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)    □  ne
............................................................................................................................. 

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

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
.........3................................................ 

 
5. Byla Vám během Vašeho pobytu poskytnuta odpovídající podpora ze strany 

           domácí VŠ:    □  ano    □  ne 
 

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



 
7. Bylo pro Vás zabezpečení volného času dostatečné (sport, kultura atd.): 

   □  ano     □  ne 
 

8. Jak byste zhodnotil/a své znalosti jazyka hostitelské země: 
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
před studijním pobytem: 

4..................................................................................... 
po studijním pobytu: 

2........................................................................................... 
 

9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 
Rozhodne by bylo dobre prispivat studentum,kteri jedou do Velke 

Britanie,vetsi castkou penez,protoze je tady skutecne draho.Erasmus by se mel 
postarat o to,aby skola,na kterou jsou studenti vyslani,byla na adekvatni(nebo 
na lepsi)urovni nez je vysilaci 
skola.......................................................................................................................
.......... 

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 

.Univerzita v Leedsu je obrovska,je zde velke mnozstvi studentu,takze 
jednotlivci nikoho moc nezajimaji☺pokud budete mit problem,pripravte se na 
to,ze Vas budou posilat od certa k dablu a nakonec si stejne budete muset 
poradit sami.ale vsechno se da zvladnout. 
Na zacatku je take dobre vedet,ze Universita je neco jineho nez 
Akademie.Uroven je tady pomerne nizka,ale ja jsem byla ohledne profesora 
hlavniho oboru spokojena a to je myslim nejdulezitejsi. 
Do Leedsu je nejvyhodnejsi letet se spolecnosti jet2 a nejlevnejsi nakup 
letenky je online na www.jet2.com
Letiste Leeds Bradford je za mestem a z letiste se muzete dostat bud 
autobusem c.797(ale to neni moc komfortni se zavazadlem a navic se musi 
prestupovat)nebo taxikem-cena do University se pohybuje okolo 13 liber 
Pokud nemate penez nazbyt,pri zadosti o ubytovani nezapomente uvest,ze 
chcete pokud mozno neco levneho(35liber tydne),nic levnejsiho nechtejte.I 
kdyz je to Velka Britanie,standard je na dost nizke urovni a mohli byste taky 
dostat pokoj s vlhkymi zdmi a podobne 
Ani to nejdrazsi ubytovani ale neni vybaveno perinama a loznim 
povlecenim.Nema smysl(a asi to ani neni v lidskych silach)brat si vsechno 
z Cech-periny si muzete koupit primo v accommodation office 
v Universite,nebo v nejakem levnem obchodu.Pokud vyrazite do city centre 
muzete najit obchod „vsechno za 1 libru“ a v jeho blizkosti jsou dalsi obchody 
s levnym zbozim,kde se daji koupit periny i povleceni za celkem rozumnou 
cenu... 
Co se tyka potravin nejlevnejsi je supermarket Morrison(par stovek metru od 
University smer city centre). 
Zrejme si take budete muset zridit ucet v bance-doporucuji banku Natwest(ma 
pobocku primo v Universite),nechteji tam az tak moc „papiru“a ucet vam zridi 
do tydne 
Pokud chcete(nebo budete muset) pracovat je nejlepsi zaregistrovat se 
v agenture,ktera Vam bude praci zprostredkovat. 

http://www.jet2.com/


Agentura GILDS primo v Universite(smerem od Parkinson building k city 
centre)je asi nejvyhodnejsi,ale muzete se zaregistrovat i v nejake agenture 
primo ve meste.Ja jsem byla registrovana v City catering,ale existuje spousta 
dalsich agentur.Minimalni mzda je 4,85 na hodinu. 
Pripravte se na to,ze v Anglii je hodne draho a nekdy jsou ceny i 
nekolikanasobne vyssi nez v Cechach. 
Kazdopadne doporucuji jet na cely rok-chce to cas nez se clovek 
zaklimatizuje... 
Good 
luck!.....................................................................................................................

......................... .................................................

.................................................... 
Launch Internet Explorer Browser.lnk
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