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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ 
 

Země výjezdu: Německo  

Akademický rok a semestr výjezdu: 2013/2014 ZS+LS  

Délka pobytu: od: 1.10.2013  do: 8.10.2014  

DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 

- Obor studia: Humanitní vzdělanost  

- Ročník studia v době výjezdu: ukončený 2. ročník  

ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA:    

- Zaměření/obor studia: Technická univerzita Drážďany - zaměření na ekonomii  

- Internetové stránky: tu-dresden.de/  

- Jazyk výuky: německy  

 

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM 

 

Jak jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/-a? 

Díky oznámení o výběrovém řízení na stipendia v rámci meziuniverzitních dohod. 

Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?) 

Zahraniční univerzita po mne přímo nic nežádala – vše dostala zprostředkovaně od Rektorátu UK po vyhrání 

výběrového řízení na stipendijní místo (životopis + motivační dopis + výpis známek + dpopručující dopis 

vyučujícího + diplomy).  

Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?) 

Žádnou dodatečnou  jazykovou zkoušku jsem skládat nemusela – ale podmnkou původního výběrového řízení 

byla doložená znalost na úrovni B2. 

Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?) 

Do Německa není potřeba žádné vízum, Pouze se po příjezdu nahlásit jako přechodný obyvatel (škola posktne 

dostatek informací). 

Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?) 

Zahraniční pojištění nebylo třeba, stačí průkaz evropského pojištěnce, který si škola okopírovala. 

Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o vašem zdravotním stavu / očkování?) 

Nebylo vyžadováno. 

Doprava (Jak jste se dopravil/-a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?) 
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Doprava do Drážďan není obtížná vlkame nebo autobusem obojí do 1000Kč. 

Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?): 

Studium bylo částečně kryto Drážďanskou univerzitou na základě meziuniverzitních dohod. Do výše Erasmus 

sipendia doplácela FHS. Přesto jsem při relativně skromném hospodaření  doplácela kolem 100EUR ze svého. 

 

 

II. STUDIUM 

 

Orientace (Zúčastnil/-a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientační schůzky? Kolik stála?) 

Ano, v délce trvání  jednoho dne pro všechny zahraniční studenty najednou a pak pro studenty dané fakulty ještě 

jeden půl den. Obojí bylo zadarmo. 

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?) 

Registrace kurzů na mé univerzitě neexistuje, pouze přihlašování na zkoušky. U některých kurzů, kde probíhá 

ještě vedle přednášek výuka formou cvičení, se nahlašovalo přes systém ekvivalentní našemu Moodlu krátce po 
zahájení výuky. 

Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech: 

příslušné stránky fakult TU Dresden. 

Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 

Univerzita nabzí mnoho zajímavých kurzů, vybere si oravdu každý. Mne například hodně obohatil kurz moderních 
dějin architektury (Baugeschichte). 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 

Velice mne překvapilo (eutrálně) abscence přihlašování na kurzy. Pozitivně systém tutorů. což jsou pomocníci 
vyučujícího (vedou některá cvičení) vybíraná z řad studentů, k nimž pak mají mentálně blízko a dovedou jim tak 
dobře vysvětlit probíranou látku. Negativně na mne působila vysoká míra byrokracie spojené s nutností všude 

dojít osobně (na TUD vlastně nefunguje nic podobného jako je SIS). 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Vzhledem k trochu jinému zaměření (soustředila jsem se na ekonomické předměty) pro mne byla zahraniční škola 

obtížnější kvůli mé nedokonalé matematické vybavenosti. Jinak, co se ryze společenskovědních předmětů týká, 
byla úroveň velice srovnatelná. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Viz předchozí otázka. 

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?) 

V Drážďanech funguje velice rozsáhlá knihovna v centru kampusu (pro všechny zadarmo), tam se daj sehnat 

všechny potřebné učebnice (počet exemplářů je vysoký, přesto ne úplně pro každého, pokryje cca ¾ zájemců). 
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Doplňkové materiály byly dostupné na ekvivalentu našeho Moodlu, nebo velice často pouze ke koupi v „copy 

shop“ (zřejmě z důvodu ochrany duševného vlastnictví. Cena se pohybovala 5-10 EUR za kus. 

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet) 

O velice dobře vbavené a příjemné knihovně jsem se už zmínila. Kromě toho je k dispozici několik počítačových 

učeben, kam je možno zajít i mimo výuku a Wifi je samozřejmostí po celém kampusu. 

 

 
 

III. PRAKTICKÉ OTÁZKY 
 

Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?) 

Na koleji, o kterou jsem si před příjezdem online zažádala. Úroveň ubytování byla vysoká, nemám si nač stěžovat. 
Snad jedině na povinnost vystěhovat se a nastěhovat v pracovní dny. Koleje jsou spíše dražší způsob ubtování 

v Drýžďanech, ceny se pohybují kolem 300EUR.  

Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?) 

Na univerzitě je několik jídelen, které výborně a a rozumnou cenu vaří – hlavní jídlo za 3 EUR. Některé z nich 
nabízí dokonce i teplé večeře a jídla o víkendu. 

Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?) 

Zkušenost se zdravotní péčí jsem neudělala, takže nevím. 

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?) 

V Drážďanech jezdí tramvaj a autobusy, na které platí Studentenausweis jako permanentka. Kromě toho se po 
kampusu pohybuje mnoho lidí na kole, což šetří čas (zastávky hromadné dopravy nejsou u každé budovy) 

Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?) 

Univerzita nabízí velice (v porovnání s UK) širokou škálu sportvních kurzů, na které se přihlašuje přes zvláštní 
systém online pozačátku výuky. Hlavně o něktreré kurzy je velký zájem, a proto je nutné „být u toho“ hned od 

začátku přihlášování. 

 

 
 

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ 
 

Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této zemi? 

Ničeho se nebojte. Univerzita dobře komunikuje vše, co je třeba udělat, takže pokud dáváte pozor, nic 

neopomenete. 

Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS): 
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Děkujeme za vyplnění! 

Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu/zemi. 

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


