ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO/VÝZKUMNÉHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Země výjezdu: Rakousko
Akademický rok a semestr výjezdu: 2013/2014 zimní
Délka pobytu: od: 1.9. 2013

do: 4.10. 2013

DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
- Obor studia: Obecná antropologie – Integrální studium člověka – PhD.
- Ročník studia v době výjezdu: 1.
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA/INSTITUCE: Universität Wien
- Zaměření/obor studia: etnomuzikologie (Institut für Musikwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche
Fakultät)
- Internetové stránky: http://musikwissenschaft.univie.ac.at

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM
Jak jste se o zahraniční univerzitě/instituci dozvěděl/-a?

Prostřednictvím nabídky zaslané zahraničním oddělením mé fakulty.
Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu/instituci?)

Doporučující dopis od školitele a příslib přijetí od pedagoga ze zahraniční univerzity.
Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita/instituce jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?)

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

Nepožadováno.
Pojištění (Bylo nutné zřídit si zdravotní pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?)

Student si měl pořídit zdravotní pojištění na vl. náklady – cestovní pojištění Allianz 680 Kč – 31.8. 4.10. 2013
Doprava (Jak jste se dopravil/-a do místa pobytu? Kolik cesta stála?)

Autobus Praha –Brno – Vídeň (cesta tam a zpět dohromady 672 Kč)
Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?)

Grant od Universität Wien. Ano, podpora pokryla výdaje.
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II. PRAKTICKÉ OTÁZKY
Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita/instituce ubytování zajistit? Kolik stálo?)
Soukromý byt – měsíční pronájem (přes známé), cca 15 km od Vídně (420 EUR). Studenti si měli ubytování zajistit
sami.
Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?)
Doma v bytě – studená i teplá kuchyně. Nákup běžných potravin cca 110 EUR

Zdravotní péče (Pokud jste potřeboval/-a, byla dostupná? Kolik stála?)
Nepotřebovala jsem zdravotní péči.

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?)
vlak, metro, tramvaj; měsíční jízdenka Vídeň + 1 předměstská zóna: 87.80 EUR

III. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří mají zájem o tuto univerzitu/instituci či zemi?
Při ubytování v soukromí a pobytu delším než 3 dny je třeba se hlásit na příslušném městském úřadě a společně
s ubytovatelem vyplnit tzv. Meldezettel.

Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):

Děkujeme za vyplnění!
Poskytnuté informace mohou pomoci dalším studentům.
Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.
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