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Jakým způsobem jste hledal/-a přijímající instituci?  

 Nejdříve jsem na konferenci potkala velmi zajímavou spolupráci na společném tématu a následně hledala 

možnosti, jak spolupráci uskutečnit, tedy instituce přišla až ve druhém kroku. 

  

  

  

  

Jaké dokumenty od vás přijímající instituce požadovala? Na co si dát pozor při domlouvání podmínek stáže?  

 Téměř žádné, které by mi nebyly předem zaslané emailem skrze naši fakultu či evropskou kancelář, vše 

probíhalo v pořádku. 

Pozor si dát na rozdílné pojetí dodržování pravidel, náležitostí dokumentů a termínů, v některých případech 

se byrokratické úkony zdají být až sportem, např. přihlášení na jazykový kurz probíhalo na 3 návštěvy a 

nakonec bylo vše vyřešeno jednoduše telefonem. 

 

Jak jste hledal/-a ubytování?  

  

 Snadno, skrze sociální sítě a osobní kontakty v kombinaci s AirBnB v krizovém okamžiku.  

  

Jaké formality bylo třeba zařídit po příjezdu?  

 Přihlášení se na fakultě, vyřešení přístupových údajů, karet a spousty podobných úvodních technických 

maličkostí (hesla na kopírku, internet, jejich email…). 

Přihlášení se na zdravotní pojišťovně. 

Přihlášení se na radnici k bydlení v daném městě je významně doporučeno (toto jsem neučinila, nespadala 

jsem pod podmínky, kdy by to bylo vyžadováno a mělo jakýkoliv význam). 

 

 

 



  

Do jaké míry pokrylo stipendium vaše celkové výdaje?  

 Šlo o příjemný základ a rozdíl mezi „nějak to půjde vyřešit“ a „úplnou krizí“. V podstatě vše padlo pouze na 

cestovní výdaje (ubytování) a i jídlo bylo často hrazeno odjinud (běžná cena dlouhodobého pronájmu pokoje 

v Gentu je 400-550 Euro/ měs). 

  

Setkal/-a jste se v průběhu stáže s nějakou vážnější komplikací?   

 Ne 

 

  

Co považujete za nejvýznamnější přínos stáže?  

 Zkušenost práce v mezinárodním týmu – komunikace, procesy, jiné způsoby práce, jiné přístupy, dokonce i 

jiná teoretická paradigmata v rámci stejného výzkumného tématu 

Zvýšení osobní flexibility a schopnosti rychle řešit mnoho nenadálých nejasných situací 

Porozumění novému jazyku (způsobu myšlení) 

A samozřejmě možnost snadné komunikace o aktuálním výzkumném dění přímo na místě – zrychlení, snížení 

komunikační chybovosti, více nápadů (více volnějších diskuzí), nebo i jen možnost vstát a nahlédnout kolegovi 

přes rameno namísto tvorby dlouhého emailu výrazně zvyšovalo efektivitu. 

 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří mají o stáž zájem?  

  

  

  

Kontakt (pokud uvedete, budou se na vás moci obrátit studenti s dalšími dotazy):  

  

  

Děkujeme za vyplnění!  

Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o stáž v rámci programu Erasmus+.  

Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.  


