
PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS 
 

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu 
akademický rok 2007/2008 

 
 
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: Václav Barth 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

 
Domácí VŠ: JAMU, Hudební fakulta 

Adresa: Komenského nám. 6, 66215 Brno 

Katedra/obor studia: zpěvu 

Erasmus koordinátor: Marie Káňová 

 
Hostitelská VŠ: Hochschule für Musik Carl Maria von Weber 

Adresa: Wettiner Platz 13, 01067 Dresden 

Katedra/obor studia: zpěvu 

Kontaktní osoba na katedře:  

Erasmus koordinátor: Gerda Werner 

 
Hostitelská země: Německo 

Pobyt od: 1.3.2008                              do: 25.6.2008                             celkem 
měsíců:4 
Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR:1460 

 
 



 
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      
 
 

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

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

ne 
 

4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a: pojištění vzp,a 
zahraniční pojištění přes ISIC 
kartu.....................................................................................................................
........ 
 

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

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

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

Němčině......................................... 
 

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

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

7. Byl při uznávání studijních povinností použit ECTS: 
ano 
 

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

Ubytování  
 

1. Typ ubytování: 
 pokoj v domě místní rodiny  

 



2. Kdo Vám pomohl se zajištěním ubytování:přátelé 
 

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

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

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

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

1. Možnosti stravování:   
studentská menza 

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: 8 

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)2, vlak 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 

 ......230 do Bad Schandau a pak Sbahnem  5 euro do Drážďan, šlo využít 
studentského průkazu, který platil na Sbahn a MHD v 
Drážďanech............................................................................................................
........... 

 
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) tramvaj 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
...využití studentského 
průkazu................................................................................................................
.......... 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

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

2. Přístup do počítačových studoven:  ne   



  úroveň jejich služeb    stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
.....4................. 

 
3. Přístup k dalším službám: 

telefon  kopírovací stroj   
 
 
Finanční náklady 
 

1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí  
průměrná částka na měsíc v EUR ........300-

400.............................................................. 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR) ................................ 
 
vlastní úspory 

 
3. Jakým způsobem Vám byl předán grant Erasmus: 
  cestovní šeky 

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

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

5. Hradil/a jste nějaké poplatky hostitelské VŠ:   ano   
Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR: ....cca 130 euro., poplatek za 

semestr......................................... 
 

6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: .300-
400........................................ 

 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   ................  doprava:   ................ 
  

strava:   ................  školné:   ................ 
  
 studijní potřeby:  ................  volný čas:   ................ 
  

věci osobní potřeby: ...............  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: 

 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     
 

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

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

   ano      
 

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

jazyka.................................................................................. 
po studijním pobytu: .obohacení o slovní zásobu, a především zlepšení 

výslovnosti (akcentu)........................................................................................... 
 

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

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 

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

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


