
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: Lenka Hajdová 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
 
Domácí VŠ: DiFa JAMU 
Adresa: Mozartova 1, 662 15 Brno 
Katedra/obor studia: Dramatická výchova 
Erasmus koordinátor: Sylva Tománková, Marie Káňová 
 
Hostitelská VŠ: Theathre academy Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht 
Adresa: Utrecht, Janskarghof 
Katedra/obor studia: Spolupráce katedry dramatické výchovy a 

scénografie 
Kontaktní osoba na katedře: info@if.hku.nl 
Erasmus koordinátor: Hans Klein Schiphorst 
 
Hostitelská země: Nizozemí 
Pobyt od:9.1.2006                               do:31.3.2006                      celkem 
měsíců:3 
Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR:1050 Euro 

 
 
 
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: .................................................... 
 

2. Po Vašem příjezdu na hostitelskou VŠ Vám byla nabídnuta: 



  □  informační schůzka      □  Welcome Event      □  orientační program 
 □  žádný program 

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

□  ano     □  ne 
 

4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a: cestovní pojištění k 
platební kartě České Spořitelny Komfort, 300,- Kč za rok 
 

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: v jazyce anglickém 

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

□  ano, ale nevyužila jsem ho pro nedostatek času – překrýval se s mojí vyukou 
    □  ne 

Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: 
□  domácí VŠ □  hostitelská VŠ □  jiná instituce: ................................. 
 

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

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ:  
      HKU Utrecht je známá svým odlišným vyučovacím systémem. Během klasické 

výuky probíhají různé projekty. Do jednoho takového jsme se zařadili i my. Vedle 
tohoto do prvního měsíce jarního semestru je zařazena tzv. winter academy. 
Jsou to čtyři týdny různých workshopů, které probíhají zpravidla čtyři hodiny 
denně. Výhodou těchto dílen je fakt, že studenti si mohou zapsat workshop, který 
přímo nesouvisí s jejich oborem. Díky tomu nejen poznají jiné studenty svého 
ročníku (winter academy je zařazena pouze v prvním a druhém ročníku a dílny 
jsou volitelné vždy stejné pro jeden ročník), ale také si zkusí, co všechno, kromě 
jejich vlastní práce, jde, nebo spíše je potřeba udělat pro představení. 
 

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: chatka 

 
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):  150 EUR 

4. Spokojenost s ubytováním: stupnice 1 - 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 1-2 
 

5. Vybavenost ubytování (povlečení, kuchyňské nádobí, pračka atd.):  
stupnice 1 - 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 1-2 

 
Stravování 
 

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: 10 Euro 

 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 

dle stupnice 1 - 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) ve školní kantýně jsem se 
nestravovala, nemohu poroto hodnotit 

 
4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 

dle stupnice 1 - 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) viz bod 3. Stravování 
 
Doprava 
 

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 - 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
□  autobus 2  □  vlak ........  □  osobní automobil ........ 
□  letadlo ........  □  další: ................................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:   
obousměrná autobusová jízdenka 2400 Kč 
 

2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 - 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus 4   □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
□  jízdní kolo 2   □  další: ......................................................... 



Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:  
Autobus jednosměrná jízdenka 2.2 Euro, kolo vstupní investice a průběžné 
náklady  celkem za tři měsíce 120 Euro 
 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

2. Přístup do počítačových studoven: □  ano    □  ne 
  úroveň jejich služeb    stupnice 1 - 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 3-4 
 

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: 600 Euro 
 

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: 2 - první dva měsíce před 

odjezdem, třetí měsíc ve třetím měsíci pobytu 
 

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: 600 Euro 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   150 Euro  doprava:   60 Euro 
  

strava:   350 Euro  školné:   ................ 
  
 studijní potřeby:  ................  volný čas:   150 Euro 
  

věci osobní potřeby: 10 Euro  jiné:    ................ 



  
  

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení studijního pobytu 
 

1. Posouzení akademického přínosu: 
stupnice 1 - 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 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) 1-2 
 

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: 5 
po studijním pobytu: 5 - neměla jsem větší potřebu zdokonalovat se v holandštině 

 
9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 

Se systémem Erasmus jsem byla spokojena, nemám proto připomínky ani návrhy 
na zlepšení. Jedině snad bych ocenila větší snahu ze strany hostitelské VŠ o 
vyhovění studijních snah a požadavků zahraničních studentů. Mám tím na mysli 
zaměření se na obory studentů při sestavovaní mimo-projektové výuky. Já osobně 
bych ráda získala více informací a zkušeností v oboru dramatické výchovy jako 
takové, než se mi dostalo. 

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 
 
         Pokuste se sehnat si vlastní ubytování, nabídka ze strany školy je zbytečně 

drahá. Ovoce, zeleninu a maso koupíte nejvýhodněji na tzv. tureckém trhu, 



směrem na Haag za centrálním nádražím. Ostatní potraviny jsou srovnatelné 
ceny s našimi, nejvýhodnější v obchodní síti Lidl (obchodní centrum kousek od 
kolejí) nebo Aldi (autobusová zastávka směr Amstrdam z centrálního nádraží). 
V případě potřeby lékaře orientujte se na fakultní nemocnici (autobus 11 a 12 
z centrálního nádraží), nevyžadují žádné poplatky za ošetření. Jste-li milci umění, 
pořiďte si co nejdříve muzejní kartu. Letos stála 17,- Euro, zatím co vstup do 
muzea vychází průměrně na 10,- Euro.  

         Nejpříjemnější, jak prostředím, tak cenově, jsou divadelní kavárna/bar Barbar, 
blízko školy, odbočka vpravo směrem k centru po Janskerghof a Belgium cafe. 
V zimě zde také probíhá několik festivalů, některé filmové jsou zajímavé a 
zdarma. Pokud si chcete sehnat práci, myslete na před odjezdem a začněte si 
vyřizovat pracovní povolení v předstihu. S největší pravděpodobností, jako 
anglicky mluvící, můžete dostat noční směny na pásové výrobě. Ale doporučuji 
práci nehledat a užívat si pobyt, co to jde. 
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