
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: Martina Hantychová 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

 
Domácí VŠ: JAMU 

Adresa: Komenského náměstí 6, Brno 

Katedra/obor studia: Katedra operní režie a managementu/Hudební 
management 

Erasmus koordinátor: Petra Koňárková, Marie Káňová 

 
Hostitelská VŠ: Sibelius-Akatemia 

Adresa: P.O.Box 86, 00251 Helsinki, Finland 

Katedra/obor studia: Arts Management Master's Degree Programme, 
Helsinki 
 

Kontaktní osoba na katedře: Helena Ruhkala, Timo Cantell 

Erasmus koordinátor: Leena Veijonsuo 

 
Hostitelská země: Finsko 

Pobyt od:   4.1.2008               do: 31.5.2008          celkem měsíců: 5 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 2140 EUR 



 
 
 
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:  
 Dlouhodobé cestovní pojištění u GTS international (nyní GTS Travel) za 1920 
 Kč pro držitele ISIC karty 
 
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) . 
2-3........................................................ 

 
 
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: University of Helsinki 
 

3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: cca 4 týdny před začátkem semestru 
(hostitelská VŠ, ale jen v srpnu před podzimním semestrem) nebo kontinuálně 
během semestru (University of Helsinki) 

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

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: Výuka probíhala formou 

kurzů, jeden kurz trval např. celý týden, jeden nebo více dní každý měsíc atp. 
Rozvrh nebyl pravidelný, každý týden probíhaly jiné kurzy. Vyučujícími byli 
hostující lektoři a profesionálové z Finska a zahraničí. Na departmentu je jen 
jeden stálý profesor. Každý měsíc byla vyhrazena pro všechny studenty 



Sibelius Academy jedna sobota ke skládání zkoušek. Student Arts 
Managementu se zapsal na termín určený Educational Managerem svého 
Departmentu. Všechny zkoušky byly formou testu, který se psal v auditoriu 
hlavní budovy školy hromadně, spolu se studenty jiných oborů. 

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):  206 EUR v ceně internet a energie 

 
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) 5 – v pokoji byla pouze šatní 
skříň, vše ostatní si musel člověk sehnat 
 
Stravování 
 

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: 5-8 EUR................................................. 

 
3. Hodnocení stravování ve studentské menze: 

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 2 – jídlo se často opakovalo, 
masa většinou málo nebo mleté, salát a voda v ceně oběda 

 
4. Průměrná cena stravování/den ve studentské menze: 

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 1 – cena pro studenta 2 eura 
včetně salátu a vody, bylo možno přikoupit za pár centů chleba, mléko, džus.... 

  
 



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: 

 obousměrná letenka cca 6500 – 7500Kč (u normální společnosti, ne 
nízkonákladové) 

 
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
×   autobus ...1...   ×   tramvaj ..1..... □  trolejbus ........ 
×   jízdní kolo ...1 (dobré cyklostezky) □  další: vlak, metro.................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy: 
v automatu jednopásmová (Helsinki) jízdenka na cca 45 minut za 2,20; 
regionální (Vantaa, Espoo, Kauniainen) na 60 minut za 3,60; u řidiče vše o cca 
20 centů dražší 
 

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) 

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

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: 450-500 plus letenka 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR) ......80................. 
□   grant od jiné organizace   □  práce v průběhu pobytu  
×   finanční podpora od rodičů   □  půjčka   ×   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    ×  cestovní šeky 

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

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



Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR: poplatek Studentské unii 40 
EUR 

 
6. Průměrné měsíční výdaje v hostitelské zemi v EUR:  

450-500 (jídlo, nájem, doprava) 
 
7. Částky jednotlivých položek výdajů za měsíc v EUR: 
  

ubytování:   206  doprava:   40 
  

strava:   180  školné:   0 
  
 studijní potřeby:  cca 10  volný čas:   cca 30  
  

věci osobní potřeby: cca 10 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: 
□  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 
  Bylo relativně dost možností jak trávit volný čas, hlavně na jaře, ale např. 

vstupné bývá poměrně drahé, i když jsou běžné slevy pro studenty. Přes zimu 
(leden-březen) nebyly žádné školní aktivity pro exchange studenty.  

 
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: 
Řekla bych, že systém programu je dobrý. Jen bych uvítala větší 

informovanost studijního oddělení HF JAMU.  
 

10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 
Finsko je zajímavá země a studium na Sibelius Academy je určitě velkým 
přínosem. Doporučuji jet na podzimní semestr. Já jsem se obávala zimy a tak 
jsem si vybrala jarní semestr, ale všechny akce pro exchange studenty (resp. 
velká většina) se konaly v září, takže se člověk hned na začátku seznámí a 
dostane mnohem víc informací, což hodně usnadní aklimatizaci. Přijet v lednu, 
doprostřed práce, není ideální. 
Jinak je toho spousta, co bych mohla poradit, tak se na mě může kdokoli 
obrátit. Kontakt je nahoře. 
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