
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: Tereza Pařilová 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 

E-mail:  

 
Domácí VŠ: Hudební fakulta JAMU Brno 

Adresa: Komenského nám.6, Brno 621 00 

Katedra/obor studia: Hudební manažerství 

Erasmus koordinátor: Petra Koňárková 

 
Hostitelská VŠ: University of Leeds 

Adresa: LS2 9JT Leeds, Velká Británie 

Katedra/obor studia: Faculty of Performance and Cultural Industries, 
Managing Performance 

Kontaktní osoba na katedře: Peter Collis 

Erasmus koordinátor: Anna Fenemore 

 
Hostitelská země: Velká Británie 

Pobyt od:                     17.9.2007  do:    18.1.2008           celkem měsíců: 4 

Výše přiděleného grantu z programu Erasmus v EUR: 2092 



 
 
 
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      □  ostatní studenti      □  hostitelská VŠ 
□  Internet    X   jiný zdroj: 
.............................................rodina....... 
 

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

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

X  ano     □  ne 
 

4. Typ a cena zdravotního pojištění, které jste uzavřel/a:  
 
...Allianz pojištění , 1800,-  
 
 

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: 
X  ano     □  ne 
Pokud ano, kdo pořádal přípravný jazykový kurz: jazykové centrum 
□  domácí VŠ X  hostitelská VŠ □  jiná instituce: ................................. 
 

3. Celkový počet týdnů jazykové přípravy: v prubehu celeho semestru 
4. Počet vyučovacích hodin za týden: dle individualni potreby 

 
5. Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ: .vyuka probiha formou 

prednasek a seminaru,vetsinou jde o tri, maximalne ctyri tzv. moduly, o to vic 
se ceka domaci priprava. V prumeru bylo treba 6 hodin domaci pripravy tydne. 
Nektere predmety vyzadovaly v prubehu semestru eseje nebo kratke testy 
(/vetsinou abc)..nebo evidentni spolupraci ve skupinkach primo na hodine. 
Vetsina predmetu se zameruje na umozneni praktickeho nacviku primo na 
hodinach. 



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

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

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

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

8. Bude Vám studium v zahraničí uznáno domácí VŠ: 
X  ano , ale jen nektere predmety   □  ne 

Ubytování  
 

1. Typ ubytování: 
X  studentská kolej         □  pokoj v domě místní rodiny  
□  byt/dům s dalšími studenty  □  hotel/ubytovna  
□  další: ............................................................................................................... 

 
2. Kdo Vám pomohl se zajištěním ubytování: 

X  hostitelská VŠ přidělila kolej  □  zahraniční oddělení domácí VŠ 
□  studentská ubytovací kancelář  □  přátelé  □  soukromý trh 
□  další: ............................................................................................................... 

 
3. Cena ubytování (za měsíc v EUR):  .160..................................... 

 
4. Spokojenost s ubytováním: stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
............3 

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

stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná) 
...............................3......................... 
 
Stravování 
 

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

 
2. Průměrné náklady na stravování/den: 

.......11......................................................... 
 

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) 

.....................................5.................... 
 



Doprava 
 

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

 .........................................obousměrná jízdenka se StudentAgency busem 
2000,-, jednosmerná letenka 40 liber, záleží na současné ceně, která je na 
www.jet2.com velmi promenliva.  

  
2. Možnosti dopravy v místě studia + hodnocení:  

dle stupnice 1 – 5 (1=výborná, 5=nedostatečná)  
X autobus ........   □  tramvaj ........ □  trolejbus ........ 
X  jízdní kolo ........   □  další: ......................................................... 
Cena jednosměrné/obousměrné jízdenky Vámi zvoleného způsobu přepravy:  
Jednosmerna jizdenka po celem meste priblizne 1 libra, obousmerna jizdenka 
2,50, po novem roce ceny priblizne o pul libry az libu stoupaji. Mesicni 
studentska legitimace 50 liber. 
 

 
Přístup k informačním zdrojům 

 
1. Přístup do knihoven:     X  ano   □  ne 

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

 
2. Přístup do počítačových studoven: X  ano   □  ne 

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

 
3. Přístup k dalším službám: 

X  telefon  □  telefax  X  kopírovací stroj  X  tiskárna 
 
 
Finanční náklady 
 

1. Celkové finanční náklady na studijní pobyt v zahraničí  
průměrná částka na měsíc v EUR 300 Eur při tehdejsim kurzu libra 40 korun 
 

2. Výše dalších zdrojů financování (částka na měsíc v EUR) 130E 
□  grant od jiné organizace   □  práce v průběhu pobytu  
X  finanční podpora od rodičů   □  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    □  cestovní šeky 

 

http://www.jet2.com/


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

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

Pokud ano, uveďte typ poplatků a částku v EUR: .dobrovolne je angazovani 
v ruznych uniích, potom je poplatek od 3 do 10 liber na 
rok............................................. 
 

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

ubytování:   ........160......  doprava:  15 
  

strava:            40  školné:  0 
  
 studijní potřeby:   20        volný čas:  15 
  

věci osobní potřeby:  20  jiné:   20 
  
  

 
 
 
 
 
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)    X  ne 
............................................................................................................................. 

 
4. Zhodnocení studijního pobytu pod programem Socrates II./Erasmus: 

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

 
5. Byla Vám během Vašeho pobytu poskytnuta odpovídající podpora ze strany 

           domácí VŠ:    □  ano    X  ne 
 

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

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



7. V Leedsu je nekolik opernich domu, kin, muzei, galerii, orchestru, baru, 
sportovnich hrist. Primo v campusu vsech vysokych skol se nekoikrat tydne 
konaji ruzne kurzy tance, umeni, zabavy, je tam nekolik baru. Kulturni vyuziti je 
zde 100procentni, kazdy si prijde na sve.  
 

   X  ano     □  ne 
 

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

........................2............................................................. 
po studijním pobytu: 

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

9.  Návrhy na zlepšení systému programu Socrates/Erasmus: 
podstatně lepší informovanost koordinatoru na ceskych skolach. Ze strany 

koordinatora domaci VS se jednalo o chaos a neznalost zmen studijnich 
programu hostitelske skoly.  

 
 

10.  Rady a tipy pro ostatní studenty: 
..Pred vyjezdem do Anglie si zjistete od kamaradu nebo na internetu co vse 
zahrnuje vybaveni a kde nejblize po vasem prijezdu muzete pripadne veci 
dokoupit.Koleje je vetsinou zprostredkuji za desetinasobnou cenu (minimalne 
co se lozniho pradla tyce). Na vlastni kuzi jsem zazila,ze v zime na nekterych 
kolejich netopi,protoze 12 nebo 15 stupnu jim prijde naprosto vyhovujicich! 
Snazte se hned ze zacatku,nebo jeste pred prijezdem do Anglie, najit nejakou 
brigadu, protoze po zacatku semestru je spousta zajemcu a v dosti pripadech 
vam reknou,ze pozaduji „language skills“, ktere jako cizinec mit nemuzete. O 
to vice doporucuji poslouchat BBC radio nebo Euronews v televizi,protoze 
britska anglictina je zpocatku velky sok a ve skole se mluvi deseti ruznymi 
dialekty. Pokud studujete v Anglii alespon jeden semestr, plati za vas zakladni 
lekarske vysetreni vlada Velke Britanie, pojisteni ani nebylo treba. V pripade 
odeslani do nemocnice nebo podrobnejsi vysetreni je ale pojisteni treba. Za 
jednu polozku na receptu platite asi 7 liber bez ohledu na to, co je na receptu.  
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