ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Země výjezdu: Německo
Akademický rok a semestr výjezdu: 2017/18
Délka pobytu: od: října 2017

do: března 2018

DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
- Obor studia: Filosofie
- Ročník studia v době výjezdu: 3. ročník doktorského studia
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA: Universität Leipzig
- Zaměření/obor studia: Filosofie
- Internetové stránky: www.uni-leipzig.de
- Jazyk výuky: pobyt věnován samostatné práci na disertaci, učí se jinak německy, některé kursy i anglicky

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

Studoval jsem na ní už dříve, o nabídce pobytu z webu zahr. odd. domácí fakulty.
Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?)

Životopis, záměr pobytu, jazyková kompetence, doporučení školitele
Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?)

V mém případě ji potvrdilo předchozí německojazyčné studium a publikace, doklad kompetence se vyžadoval.
Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?)

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

Měl jsem v rámci celoročního pojištění pro vícero zahr. pobytů.
Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o vašem zdravotním stavu / očkování?)

ne
Doprava (Jak jste se dopravil/-a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?)
Vlak, ev. autobus, výhodné možnosti z Prahy přímo nebo s přestupem v Drážďanech, výhodné zejména ranní a
večerní spoje (360 Kč, jinak se cena velmi mění a může být i jednou tak vysoká)
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Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?):

Stipendium 450 euro, vesměs pokryla, totiž ubytování a stravu.

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

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?)
Nenavštěvoval jsem kursy, nýbrž pracoval na disertaci

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

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

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS?
Zejména kontakt s místním prostředím, významným městem s velkou kulturní tradicí i současností, vynikající
knihovna, výborné sociální zázemí pro samostatnou i kolektivní práci.
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
-

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

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?)
Něco se poskytuje elektronicky, něco kupuje v kamenných knihkupectvích apod., není problém.

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet)
Velmi dobré, velké prostory pro pohyb, pobyt studentů, vynikající centrální knihovna, kampusová knihovna
v centru je otevřena non stop a má na sto počítačů s internetem.
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III. PRAKTICKÉ OTÁZKY
Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?)
Na koleji zprostředkované univerzitou, dobrá poloha a velmi dobrá cena, jakkoli skromná, ale dostatečná úroveň,
necelých 200 euro, což je v rámci německých kolejí to nejlepší, co lze dostat. V Lipsku je mnoho kolejí a pokud
člověk dostane nějakou periferní, neměl by se nechat odradit a zkoušet se dostat do nějaké centrálnější.
Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?)
Velmi dobré možnosti v kampusové menze, řada bufetů a kaváren, též v knihovně.

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

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?)
Podzemní a pozemní dráha, tramvaj, autobus, možnost užívat MHD v ceně semestrálního příspěvku spojeného
s průkazem studenta
Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?)
Mimo můj obzor, nicméně Lipsko se díky bohaté finanční injekci místnímu klubu stalo jedním z fotbalových
ohnisek Německa, velká změna oproti době ještě před 5 lety, najednou ,,fotbalové město“ …

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této
zemi?
Velmi doporučuji město i celé okolí jako významné prostředí německých duchovních dějin, jedno z hlavních měst
německého osvícenství, kde studovali i Goethe či Lessing, narodil se Leibniz nebo R. Wagner. Město má tradičně
odlišný ráz oproti rezidenčním Drážďanům, především je ale, spojené s působením Bacha, Schumanna či
Mendelssohna, jedinečné svým hudebním životem: Opera, Gewandhaus a specificky kostely jako Bachův
Thomaskirche, Nikolaikirche… - pravidelné koncerty zejména duchovní hudby vč. největších oratorních děl,
takový hudební život nemají ani kostely ve Vídni! Zřídit si studentskou kartu v Opeře, s níž pak lze dostat
Restkarten na večerní pokladně (vč. 1. řady) za 10 euro. (Pozor, v červnu 2019 bude uvedena Prodaná nevěsta, za
mého pobytu po 40 letech Rusalka, v češtině, jakkoli je Lipsko publikem i vedením většinou konformní
s mainstreamovými režiséristickými tendencemi …) Velmi doporučuji navštěvovat nedaleká další kulturně
významná (vesměs univerzitní) města, v neposlední řadě právě kvůli hudbě, jako Halle, Výmar, Jena, Erfurt,
Wittenberg, Drážďany… Využívat vynikajících možností dopravy: Sachsen-Ticket za 24 euro umožňuje celý den
volné cestování regionálními vlaky po Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku, doporučuji cestu do Eisenachu na
Wartburg…

3/4

Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):
Bojda.Martin@seznam.cz

Děkujeme za vyplnění!
Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu/zemi.
Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.
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