
PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS 
 

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
akademický rok 2005/2006 

 
 
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: Martin Buchta 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

 
Domácí VŠ: Jamu Brno 

Adresa: Komenského nam. 6, 662 15, Brno 

Katedra/obor studia: Katedra komp. a dirigovani/dirigovani orchestru 

Erasmus koordinátor: Marie Kanova 

 
Hostitelská VŠ: Hochschule fuer Musik, Franz Liszt Weimar 

Adresa: Platz der Demokratie 2/3, Weimar 

Katedra/obor studia: Katedra dir. a korepetice/ dirigovani orchestru 

Kontaktní osoba na katedře: Prof. J. Puschbeck 

Erasmus koordinátor: Hans Peter Hoffmann 

 
Hostitelská země: Nemecko 

Pobyt od:12.9.2005           do: 8.7. 2006                     celkem měsíců: 10 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 3300 

mailto:dawidow@seznam.cz


 
 
 
Příprava pobytu a přijetí hostitelské VŠ 
 

1. 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:  
 
Zahraniční odd. na JAMU, informace ostatních studentu 
 
 

2. Po Vašem příjezdu na hostitelskou VŠ Vám byla nabídnuta: 
  □  informační schůzka      □  Welcome Event      □  orientační program 
 □  žádný program 
 
            informacni schuzka, orientacni program, Welcome Event 

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

□  ano     □  ne 
 
ANO 
 

4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a:  
Pojištěni u VZP, které je platne v ramci státu evropske unie, v Nemecku 
hlasen u pojišťovny AOK 

 
 

5. Bylo uznáno Vaší hostitelskou VŠ:   □  ano   □  ne 
 
      ANO 
 
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: NEMECKEM 

 
2. Byla Vám nabídnuta jazyková příprava před a během studijního pobytu: 

□  ano  ANO   □  ne 
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: 
□  domácí VŠ □  hostitelská VŠ □  jiná instituce:  
 
Hostitelska skola 
 



3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: 3 
 
4. Počet vyučovacích hodin za týden: 20 

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: 

 
 Na katedre dirigovani a korepetice je vyuka rozlozena rovnomerne mezi studium 
operni a symfonicke literatury. Důležitou součásti tohoto studia je tedy hra 
klavírních vytahu se zpevem všech pěveckých partu, hra vytahu koncertních 
doprovodu, hra z listu, hra partitur, studium solove klavírní hry. Vyucovaci hodina 
trva klasicky 90 minut, kdy se jednomu zaku venuje jeden profesor. V průběhu 
semestru probiha několik dir.kurzu placenych fakultou. 

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

□  ano     □  ne 
 
ANO 
 

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

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

Ubytování  
 

1. Typ ubytování: 
□  studentská kolej         □  pokoj v domě místní rodiny  
□  byt/dům s dalšími studenty  □  hotel/ubytovna  
□  další: 
 
Studentska kolej 

 
2. Kdo Vám pomohl se zajištěním ubytování: 

□  hostitelská VŠ přidělila kolej  □  zahraniční oddělení domácí VŠ 
□  studentská ubytovací kancelář  □  přátelé  □  soukromý trh 
□  další: 
 
Hostitelska VS přidělila kolej 

 
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):  96 

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

 
      2 

 



6. Vybavenost ubytování (povlečení, kuchyňské nádobí, pračka atd.):  
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
 
3 

 
Stravování 
 

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: 10 euro 

 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
 
2 

 
4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
 
1 

 
Doprava 
 

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

  
Zpatecni jizdenka vlakem BRNO-WEIMAR při pouziti Zkarty a Bahncard 50         

cca. 1800 Kc 
 

2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus ........   □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
□  jízdní kolo ........   □  další: 
 
autobus, kolo 
 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:  
 
 
Cena jedne jizdy autobusem 1,60 Euro 



Přístup k informačním zdrojům 
 

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

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

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

 □  tiskárna ANO 
 
 
Finanční náklady 
 

1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí  
průměrná částka na měsíc v EUR: 500 
 

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 
 
Fin. podpora rodicu 

 
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 
 Prevod na ucet v CR, na ucet v Nemecku, cestovni seky 

 
4. V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus: 5 

 
5. Hradil/a jste nějaké poplatky hostitelské VŠ:  □  ano  □  ne 

Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR:  
Semestrální poplatek  stud. odborům 68 Euro 

 
6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: 500 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   96  doprava:   20 
  

strava:   250  školné:   68 za semestr 
  
 studijní potřeby:  10  volný čas:   150 
  



věci osobní potřeby: 20  jiné:     
  
  

 
 
 
 
 
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)    □  ne 
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:    □  ano    □  ne 
                 ANO 
 

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

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

   □  ano     □  ne 
                 ANO 

 
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: 

NE 
 

10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 
Pokud jedete do Vymaru je dobre ubytovat sa na ubytovne JAKOBSPLAN. Je 
to ubytovani v centru a na mistni pomery velice levne za dobrou kvalitu. Na 
pokojích bohužel není přikrývka, polstar. Pokoj je však vybaven novym 



nabytkem, vetsi lednici. Je dobre vzit si stolni lampicku, rozdvojky do zásuvek, 
varnou konvici, povleceni, pripojeni na internet mozne primo na pokoji za 
mesicni poplatek 10 euro. TV ani radiomagnetofon se půjčit nedaji, takze 
s sebou…pracka ve sklepe za poplatek 2,10 Eura za jedno vyprani. Susak na 
pradlo chybi, da se poridit za 7 Euro nebo se použije susicka na pradlo 1, 40 
za pouziti. Nadobi do kuchyne vzit z domu. Ceny potravin se o moc nelisi od 
cen, na které jsme zvykli u nas. 
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