
Jméno: Helena e ovská
E-mail: helena.cerovska@seznam.cz
Délka pobytu: 4,5 m síce
Místo pobytu: Krems an der Donau
Název školy: IMC Fachhochschule Krems
Kontaktní osoba na vysílající
škole:

Ing. Lucie Paulov áková, PhDr. Hana Romová

E-mail: prorektor.ped@vso-praha.cz, romova@vso-praha.cz
Kontaktní osoba na p ijímající
škole:

Mag. Eva Werner

E-mail: eva.werner@imc-krems.ac.at

P íprava pobytu, studium

Informace o programu
ERASMUS:

Ve škole (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

Jazyková p íprava: Ve škole + dopln ná o samostudium.
Jazyk výuky na vysílající škole: 5 semestr  (2 vyu . hodiny týdn ).
Hodnocení práce studenta: P edm ty ohodnoceny kredity (v pr m ru 2); stupnice od

1 do 5 (prosp l do 4).
Typ zkoušek: Formou písemného testu.
Uznání studia ze zahrani í
vysílající VŠ:

Uznáno podle výsledk  dosažených v zahrani í.

Ubytování, strava, doprava, ostatní

Ubytování: Na koleji (Kolping  Campus Krems)
Kdo za ídil ubytování: Dle nabídky p ijímající školy

Cena za m síc:  310 EUR (jednol žkový pokoj)
Možnost stravování v menze: Lze se stravovat ve školním bufetu – teplé jídlo cca 3

EUR; saláty i bagety cca 2 - 3 EUR.
Zp sob dopravy do místa: Vlastní autem: Praha-Krems cca 250 km (p es T ebo ,

Halámky, Zwettl, Krems), nejrychlejší a nejlevn jší
zp sob dopravy.
Autobusem + vlakem: Praha – Brno - Wien (Student
Agency – cca 450 K ,-);  pak pokra ovat vlakem: Wien -
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Krems an der Donau ( cca 10,- EUR), ale lze si sjednat
studentskou slevu
(Ceny platné v roce 2006)

Doprava v míst : Vzhledem ke krátkým vzdálenostem - p šky
P ístup na po íta : Neomezený 24 hodin/denn  v PC u ebn  ve škole , nebo

v nové budov  Campusu Krems
Pojišt ní: Škola uzná cestovní pojišt ní – „evropský pr kaz“.

Finan ní podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti

Náklady na studijní pobyt: 450 – 550 EUR za m síc.
P isp ní fin. podpory na pokrytí
celkových náklad :

65 - 70 %

Jiné zdroje financování: Vlastní
Jak byla finan ní podpora
p edána:

Hotov  celá ástka, tj. 1575 EUR.

Poplatky na p ijímací škole: 10 EUR za z ízení ipové – studentské karty.
15 EUR za registra ní poplatek na Magistrátu.
Za kopírování, školní akce (výlety, exkurze apod.)

Celkové hodnocení pobytu: 1 (ze škály 1 – 5 systému školního hodnocení)
Návrhy na zlepšení: Lepší komunikace mezi školami – v asné vy ízení

p ihlášek aj. náležitostí  týkajících se nap íklad
kreditního ohodnocení, zcela odlišné, než požaduje naše
škola!!
Studijní systém je zcela totožný s naším, ale tamní studenti
vyjížd jí ve IV. semestru na povinnou školní praxi a tak je
nutné si vybrat p edm ty z II. a VI. semestru (což není na
škodu). Pobyt bych doporu ila pro studenty všech ro níku,
aby m li možnost srovnání vývoje turizmu a u ebních
metod v ostatních zemích EU.


