
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: Daniela Ouhrabková 

Kontaktní adresa:  

Telefon: 

E-mail: 

 

Domácí VŠ: Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně 

Adresa: Mozartova 1, 662 15 Brno 

Katedra/obor studia: Divadelní fakulta / Dramatická výchova 

Erasmus koordinátor: Sylva Tománková 

 

Hostitelská VŠ: Universität der Künste Berlin 

Adresa: Einsteinufer 43-53, D 105087 Berlin 

Katedra/obor studia: Darstellendes Spiel / Theaterpädagogik 

Kontaktní osoba na katedře: Ulrike Hentschel 

Erasmus koordinátor: Regine Brosius 

 

Hostitelská země: Německo 

 Pobyt od:  01.04.2006    do:  31.07.2006   celkem měsíců: 4 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 1320,-  



 
 
 
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:  
na území EU stačí potvrzení o zdravotním pojištění z ČR, případně formulář 
E111 
 

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)  
       1 

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

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

          □   ano  i  ne 
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: 
□   domácí VŠ □  hostitelská VŠ □  jiná instituce:  
 
….z vlastní iniciativy jsem se ještě před začátkem semestru doslova „vetřela“ 
na 2týdenní intenzivní jazykový kurz němčiny pro Erasmové studenty jiné 
univerzity (FHTW). O této možnosti  neměli na mé hostitelské akademii ani 
tušení, po menším administrativním boji jsem se ale mohla také (zdarma!) 
kurzu zúčastnit. Universität der Künste potom během semestru nabízela pro 
zahraniční studenty pravidelnou výuku němčiny.  
 

3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: 2týdny intenzivního kurzu před 
začátkem semestru  

 
4. Počet vyučovacích hodin za týden: 20h týdně 
 



5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ:  
Systém výuky denního studia Theaterpädagogik je obdobný jako na JAMU; 
jsou dané povinné předměty základu oboru, větší důraz je však kladen na 
možnost vlastní volby doplňujících předmětů, jejichž nabídka je poměrně 
široká, pestrá a proměnlivá, zejména díky spolupráci s převážně externími 
lektory. Velmi zajímavou alternativou je systém intenzivní výuky v blocích ( 4 
dny v týdnu po dobu cca 1měsíce) a forma víkendových workshopů (3dny, 
celkem cca 18h).  

 
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      ( jen částečně) 
 
 

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 
 
Nabídka podnájmů je v Berlíně velmi bohatá, sehnat si příjemné i celkem 

levné bydlení nedá zas až takovou práci a ve srovnání s cenou a úrovní většiny 
kolejí je to, podle mého názoru, ta nejlepší varianta. Vývěsky na chodbách ve 
škole přetékají inzeráty s nabídkami bydlení, já osobně doporučuji internetové 
stránky www.wg-berlin.de, kde zdarma najdete všechno potřebné ke konkrétní 
nabídce vč. fotky pokoje (a většinou i spolubydlcích), ceny se všemi 
dodatečnými poplatky a kontakt přímo na pronajímatele. Nejvíce  rozhodující je 
vzdálenost bytu od centra, jeho poloha a typ –(Ost- x West-, panelák x secesní 
domy, původní německá x turecká čtvrť). Pokud nechcete bydlet pouze sami, 
nabízí se v Berlíně nejpopulárnější způsob bydlení- WG, tj.společná domácnost. 
Jde o podnájem pokoje ve vícepokojovém bytu se společnou kuchyní a 
koupelnou. Pokoje bývají převážně základně vybavené, vřele ale doporučuju si 
ještě před nastěhováním byt prohlédnout a seznámit se spolubydlícími.  

 
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):   
      kolej (dle polohy a úrovně) cca.  170 - 250 EUR,  

podnájem (dle polohy a úrovně)  160 - 350 EUR / pokoj 
já jsem platila měsíčně 200EUR  

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

http://www.wg-berlin.de/


1***, bydlela jsem ve 2pokojovém bytě se společnou kuchyní a koupelnou, 
v klidné čtvrti, ale zárověň takřka přímo v centru, navíc hned u jednoho z mnoha 
krásných berlínských parků. 

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

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) . 
1***** ideální, k dispozici jsem měla naprosto všechno, co jsem potřebovala 

 
 
Stravování 
 

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den:  

těžko odhadnout, vlastní příprava: cca. 6 EUR,  
restaurace / jídlo „venku“: cca. 7-10 EUR 

 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
1 - výborná!  
Ve srovnání s českými menzami jsou ty německé gurmánským zážitkem:)  

 
4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
1 - výborná!  
za celé jídlo kolem 2,50 EUR : polévka (0,35 EUR), malý salát (0,30 EUR), 
hlavní jídlo (1,80 EUR), moučník (0,30 – 1 EUR) 

 
 
Doprava 
 

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
□  autobus ....1....  □  vlak .....1...  □  osobní automobil ...1..... 
□  letadlo ...5.....  □  další: spolujízda 1 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
se spol. Student Agency, obousměrná jízdenka 750 – 1350,- Kč 
Vlak – jednosměrná jízdenka 1350,-  
Spolujízda – 15-20 EUR / za jednu jízdu (www.mitfahrerzentrale.de, 
www.spolujizda.cz )  
 

2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus ....2....   □  tramvaj ...1..... □  metro ...1..... 
□  jízdní kolo ...1*....   □  S- Bahn, U-Bahn: …1… 
. 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:  

http://www.mitfahrerzentrale.de/
http://www.spolujizda.cz/


 Veřejná doprava v Berlíně je perfektně fungující, vzájemně propojená síť 
všech možných hromadných dopravních prostředků, ale jízdné se značně 
prodraží – přestupní lístek, platnost 2h: 2,10 EUR,  nepřestupní, platnost 
5stanic či 30min.: 1,40 EUR. Nedoporučuju jezdit tzv. „na černo“, kontroly 
jízdenek jsou více než časté a pokuta 40 EUR moc nepotěší. Průkaz studenta 
UdK, za který musí každý student bez vyjímky zaplatit 180 EUR, však slouží 
zároveň i jako jízdní doklad na celý semestr, takže starosti s lístky tím 
odpadají. 
 
 
 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

1  
 

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

3 – přístup na internet byl možný převážně jen ve veřejné knihovně, jediná 
počítačová pracovna pro všechny fakulty UdK sice poskytovala každému 
zaregistrovanému studentovi vlastní prostor v počítači, přístup k internetu a 
možnost práce s veškerým technickým vybavením, ale problematická byla 
vzdálenost studovny z centra a krátká otevírací doba 12–18:30.  

 
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:   540 EUR  
 

2. Výše dalších zdrojů financování:  
□  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: .část ve 4 měsíčních 

splátkách převodem na účet v ČR, většinu 3x v cestovních šecích 
 

5. Hradil/a jste nějaké poplatky hostitelské VŠ:  □  ano  □  ne 
Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR:  
Semester Ticket  180,- EUR     
= poplatek pro Asta – studentskou organizaci a jízdné MHD na celý semestr  



 
6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi:    540 EUR 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   200 EUR  doprava:   15 EUR 
  

strava:   200 EUR                 školné:                     cca. 45 EUR 
  
 studijní potřeby:  15 EUR  volný čas:   20 EUR 
  

věci osobní potřeby: 10 EUR  jiné:    30 EUR 
  
  

 
 
Celkové hodnocení studijního pobytu 
 

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

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

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 – výborné! 

 
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: 1- 2 
po studijním pobytu: 1- 2 

 
9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 

Velmi bych uvítala možnost zúčastnit se zahraniční stáže vícekrát, na 
každém stupni studia, ne pouze jednou za celé studium. Považovala bych za 



velmi přínosný i program na finanční podporu krátkodobých, poznávacích, 
výměnných návštěv studentů univerzit, zapojených do programu 
Socrates/Erasmus. 
 

10. Rady a tipy pro ostatní studenty: 
 

Všem studentům vřele doporučuji využít možnosti studovat v zahraničí, 
jak po stránce studijního, tak zejména kulturního a osobního přínosu.  

Berlín je město v pravém slova smyslu „bez hranic“, je to směs všeho a 
všech odevšad; fascinuje nepřeberným množstvím jeho vlastních tváří a 
podob, ze kterých si každý nějakou (nebo všechny naráz) zamiluje. I proto se 
tam brzo budete cítit ne jako nějací „cizáci“, ale jako „doma“. 
  V mém případě byl Berlín tou nejlepší volbou, od které mě neodradila 
ani občas komplikovaná domluva s hostitelskou univerzitou před odjezdem do 
zahraničí, ani obávaný německý úřednický systém. V praxi se mi totiž   
potvrdila platnost úsloví: když se chce, všechno jde a v tomto případě ono 
„chtění“ stálo skutečně za to. 
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