
PROGRAM SOCRATES/ERASMUS 
 

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
akademický rok 2006/2007 

 
 
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: Vladislava Borková 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail:  

 
Domácí VŠ: JAMU v Brně 

Adresa: Komenského nám. 6, Brno 

Katedra/obor studia: Katedra hudebních a humanitních věd/Hudební 
manažerství 

Erasmus koordinátor: Marie Káňová 

 
Hostitelská VŠ: University of Leeds 

Adresa: Leeds LS2 9JT 

Katedra/obor studia: Faculty of Performance, Visual Arts and 
Communications/School of Performance and 
Cultural Industries/Managing Performance 

Kontaktní osoba na katedře: Anita Fridlington 

Erasmus koordinátor: John Gray 

 
Hostitelská země: Velká Británie 

Pobyt od: 25. 9. 2006                 do: 19. 1. 2007                celkem měsíců:  4 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 1 836.- EUR + 600.- 
sociální stipendium 



 
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:  
standardní připojištění na léčebné výlohy v zahraničí u pojišťovny 
Generalli v ceně cca 1.500,- Kč 
 

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: angličtina 

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

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: přednášky, semináře 

 
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):  cca 445 (při kurzu 1 Kč = £42, 1 Kč = 28€) 

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

2 
 

5. Vybavenost ubytování (povlečení, kuchyňské nádobí, pračka atd.):  
stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
3 (lůžkoviny bylo možné objednat za poplatek £35, pračka se nacházela 
v areálu kolejí, kuchyně byla vybavena pouze spotřebiči, ne nádobím) 

 
 
Stravování 
 

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: cca £3 až £5 

 
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)  
hlavní jídlo v ceně od £2,75 do cca £4,50 
 

 
Doprava 
 

1. Možnosti dopravy do místa studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
□  autobus ........  □  vlak ........  □  osobní automobil ........ 
□  letadlo 1   □  další: ................................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
Cena jednosměrné letenky u nízkorozpočtové letecké společnosti 
Jet2.com (přímý let Praha – Leeds) se pohybuje v rozmezí od cca 500,- 
Kč až do cca 7.000,- Kč. Obecně platí, s čím větším předstihem letenku 



zakoupíte, tím nižší je její cena, ta však může prudce klesnout i těsně 
před termínem letu v závislosti na aktuální kapacitě volných míst. 
Doporučuji průběžně sledovat webové stránky společnosti 
www.jet2.com, které jsou neustále aktualizovány.  
 

2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  
dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
□  autobus 2    □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
□  jízdní kolo ........   □  další: chůze 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:  
Mnoho kolejí je v těsné blízkosti univerzity, většina studentů proto 
převážně chodí pěšky. Cena jednorázové autobusové jízdenky je £1,40, 
celodenní jízdenka stojí £3,30, při jejím zakoupení v odpoledních 
hodinách a o víkendu £2,30.  
 
 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

 1 (knihovny jsou otevřeny po celý den do pozdních nočních hodin, také o 
víkendu) 

 
2. Přístup do počítačových studoven: □  ano   □  ne 

  úroveň jejich služeb    stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
 1 (v univerzitním campusu funguje počítačová studovna s nepřetržitým 

24hodinovým provozem) 
 

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  
cca 750 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR)  
cca 100 
□  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: 5 

 

http://www.jet2.com/


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: cca 850 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   cca 445  doprava:   cca 35 
  

strava:   cca 180  školné:   0 
  
 studijní potřeby:  cca 15   volný čas:   cca 125 (kultura, 

pěvecký sbor, organizované výlety, sport, společenský život) 
  

věci osobní potřeby: cca 25  jiné:    cca 25 (internet) 
  
  
 

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 

 
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: 3 
po studijním pobytu: 2 

 



9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 
............................................................................................................................. 

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 
 Studijní pobyt na University of Leeds každému doporučuji! Je to mezinárodní 

univerzita s velkým podílem zahraničních studentů, pro které jsou pravidelně 
organizována setkání, společné akce a výlety. Při univerzitě fungují 
nejrůznější zájmové spolky, kde lze najít mnoho přátel „naladěných na stejnou 
vlnu“.  

 
 Způsob studia je odlišný, studenti jsou vedeni k větší samostatné práci, psaní 

seminárních prací a esejí je samozřejmostí, také zkoušky jsou často založeny 
na vypracování praktického úkolu. Náročnější domácí příprava je vyvážena 
poměrně malým počtem hodin, strávených v posluchárnách, studenti 
navštěvují většinou dva až tři předměty týdně. 

 
 Univerzita nabízí jazykové kurzy pro zahraniční studenty, které však mají 

značně omezenou kapacitu. Přímo na univerzitě je ale moderně vybavené 
jazykové centrum, sloužící k samostatnému vzdělávání prostřednictvím 
počítačových, audio i audiovizuálních programů.  
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