
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: Kateřina  Dostalová 

Kontaktní adresa: 

Telefon:  

E-mail:  

 
Domácí VŠ: Janáčkova Akademie Múzických Umění 

Adresa: Mozartova 1 BRNO 60200 

Katedra/obor studia: Činoherní herectví 

Erasmus koordinátor: Jitka Kostelniková 

 
Hostitelská VŠ: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Adresa: Janskerkhof 18, 3512 BM Utrecht 

Katedra/obor studia: výměnný program se studenty theatre and 
education/ set design 

Kontaktní osoba na katedře: Trudi Maan 

Erasmus koordinátor: Hans Klain Schiphorst 

 
Hostitelská země: Holandsko 

Pobyt od:              6.1.2008       do:     30.3.2008                celkem měsíců:  3 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR:     1197 



 
 
 
Příprava pobytu a přijetí hostitelské VŠ 
 

1. Kde jste získal/a informace o programu Socrates/Erasmus a možnosti studia 
v zahraničí: 
x  zahraniční odd. domácí VŠ      x  ostatní studenti      □  hostitelská VŠ 
□  Internet    □  jiný zdroj: 
.................................................... 
 

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

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

□  ano     x  ne 
 

4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a: ...........Pojištení 
připojené k platební karte Komerční banky, pojištění Allians na necelý 
měsíc...1100,-........................ 
 

5. Bylo uznáno Vaší hostitelskou VŠ:   x  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: .........Angličtina................ 

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

□  ano     x  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: ......4-6........................................................ 

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: .....První měsíc byla Winter 

academy, kde jsme měli každý týden jiný workshop, které jsme si zvolili pred 
odjezdem. Poi tomto měsíci, jsme zahájili práci na společném projektu. Byli 
jsme Erasmus studenti plus další studenti z tamní školy. Měli jsme vytvořit 
představení zcela sami. Od prvopočátků až po konečné představení. Jediné, 
co jsme měli zadané bylo téma Borders. Bylop to docela náročné, protože 
domluvit se ve triceti lidech na nějakých kompromisech je až pomalu 
nemyslitelné. Ale ikdyž já osobně jsem s konečným výsledkem spokojená 



nebyla, ohlas byl kladný.Byli jsme pokusní králíci ale, měli jsme hodně debat 
ohledně zlepšení a myslím si že po drobných změnách by tento projekt 
nemusel být špatný....................... 
 

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

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

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

Ubytování  
 

1. Typ ubytování: 
□  studentská kolej         □  pokoj v domě místní rodiny  
x  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  x  přátelé  □  soukromý trh 
□  další: ............................................................................................................... 

 
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):  ..250 (+ 140 e jednorázově makléřovi).... 

 
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) 
......1.................................................. 
 
Stravování 
 

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: ..........................5 e...................... 

 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 

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

 
4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 

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



Doprava 
 

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

 ....cestu tam jsem absolvovala vlakem za 3237korun a zpet autobusem 
Atudent Agency  za 1100 Kč............................. 

 
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
x  autobus ....3....   □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
x  jízdní kolo ...1.....   □  další: ......................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
............................................................................................................................. 

Přístup k informačním zdrojům 
 

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

......3................ 
 

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

.........1............. 
 

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

 
 
Finanční náklady 
 

1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí  
průměrná částka na měsíc v EUR ..................450  .................................. 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR) .100HKU 
.................... 

x  grant od jiné organizace   □  práce v průběhu pobytu  
x  finanční podpora od rodičů   x  půjčka   x  vlastní úspory 

 
3. Jakým způsobem Vám byl předán grant Erasmus: 

x  převod na účet zřízený v ČR  □  převod na účet zřízený v zahraničí 
□  hotovost v měně hostitelské země □  hotovost v Kč 
□  bankovní šeky    x  cestovní šeky 

 
4. V kolika splátkách jste obdržel/a grant Erasmus: ..............2............................... 

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

Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR: .............................................. 
 



6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR: ............350 – 450  
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   ......250..........  doprava:   ................ 
  

strava:   ......100..........  školné:   ................ 
  
 studijní potřeby:  ................  volný čas:   .....50........... 
  

věci osobní potřeby: ......50.........  jiné:    ................ 
  
  

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení studijního pobytu 
 

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

...............4.......................................... 
2. Posouzení osobního přínosu: 

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

 
3. Setkal/a jste se během studijního pobytu s nějakými závažnými problémy: 

x  ano (prosíme upřesnit)    □  ne 
............neschopnost zařídit ubytování. Museli jsme si zařizovat ubytovaní 

sa,mi na dva měsíce (i s tím jedním byl problém, protože to bylo velice drahé ale já 
to vyřešila tajným sdílením pokoje), což je zropvna v Utrechtu docela těžké, protože 
je tam velká poptávka. Dokonce i Holandští studenti říkali, že pro domácí je to těžký 
sehnat něco, natož pro zahraniční studenty. .................................................. 

 
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:    x  ano    □  ne 
 

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

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

   x  ano , ale jen díky vlastní iniciativě □  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: ............4....................................................... 
 

9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 
............Nic z problémů nebyla vina  programu Erasmu.Tedy aspoň myslím. 

Jen by si možná mohl program Erasmus zkontrolovat, jak to tam vlastně se 
studenty chodí a jaké zázemí jim je schopna hostitelská škola poskytnout! 
................................................ 

 
10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 

....Nejlépe je se pokusit zařídit ubytoiváni již z Českén republiky, porotože tam 
už na to nebudete mít dost času. Nebojte se otravovat ohledně ubytování i jiný 
studenty, koordinátora a vlastně všechny.. Nám to sice nepomohlo,ale lidi mají 
o vác přehled a když se něco naskytne tak si vzpomenou. Lidi jsou tam moc 
milí.Chtějí pomáhat a pomůžou. Nic neřeší. 
Obchody jsou na stejné úrovni, v každým je levnější něco jiného a něco 
druhého je dražší. Takže si nevyberete. Ale jedině v Plusu se dalo platit naší 
kartou, protože všude jinde tam mají nějaký speciální pin karty. Není problém 
si to zařídit a nechat posílat peníze tam, protože studentský konto se neplati 
(prej – já to nedělala), ale to si musíte rozmyslet vy.  
Rozhodně se vyplatí koupit si kolo skoro od začátkuů. Autobus je dosti drahý a 
většinou pomalejší než když frčíte na kole. Jen si vyberte dobré kolo. Já si 
koupila sice levné, ale za měsíc jsem ho musela odložit, protože se rozbilo. 
Ale stejně to bylo dobré. Skoro v každém cykloservisu a v obchodě s koly 
prodávají právě tyto ojetá kola. Nebo u nádraží je přímo second hand s koly a 
je jich víc, ale to si najdete v brožurce, kterou by vám měli dát na fakultě. 
Brožurka o Utrechtu. 
A mají tam výborné bazary. Jelikož v Holandsku mají strašně malé domy a 
byty, neschovávají zbytečné krámy. Ty dávájí zadarmo do bazarů neboli 
Emausů a ti to potom prodávají po dvaceti centech, po 70 centech až po 
euru..je tam spousta věcí a kravin a blbůstek, ale je to moc příjemné. A dá 
setím krásně zařídit pronajatý byt.  
Kdyby jste cokoli potřebovali, ozvětě se mi, ráda pomůžu. Pevné nervy a užijte 
si to maximálně. 
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