ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU
V rámci Rozvojových programů MŠMT 2011 (RP)
A mobilitního stipendijního fondu VUT v Brně (MSF)
Jméno studenta:

Lukáš Pilný, Bc.

VUT osobní číslo:

75080

Ročník studia, fakulta:

5. (NMS), fakulta strojního inženýrství, VUT FSI

Země výjezdu:

Dánsko

Rok:

2010/2011

Délka pobytu:

2 semestry/ 9 měsíců

Název přijímající organizace:

Denmark Technical University (DTU), Lyngby

Přijímající fakulta:

Department of Mechanical Engineering

(viz. Přiložený „Confirmation“)

Charakter studia (studium předmětů, semestrální, ročníkový, bakalářský, diplomový projekt, dizertační
práce, ateliér, aj.):
diplomový projekt, studium předmětů, studium dánského jazyka
Obdržené ECTS kredity:

41

Způsob ukončení projektu:

obhajoba diplomové práce, 40 ETCS kreditů

Hodnocení projektu:

A

Další získané ohodnocení:

1 ECTS kredit a zápočet z volitelného předmětu ‐ 28864 Introduction to
Matlab programming (viz. Přiložený „List of Passed Subjects“) a potvrzení o
absolvované jazykové zkoušce – dánský jazyk (viz. Přiložený „Bevis for
bestået modultest“)

(viz. Přiložený „List of Passed Subjects“ ‐ Thesis)

Vedoucí projektu na přijímací univerzitě:
prof. Dr. Leonardo De Chiffre (DTU ‐ MEK)
Email:
ldch@mek.dtu.dk
Vedoucí projektu na domácí univerzitě:
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (VUT ‐ FSI)
Email:
piska@fme.vutbr.cz
Přiložené dokumenty potvrzující plnění sjednaných studijních povinností:
•
•
•

List of Passed Subjects (výpis hodnocení z absolvovaných předmětů a diplomového projektu)
Confirmation (potvrzení o délce studijního pobytu)
Bevis for bestået modultest (potvrzení o úspěšně absolvované zkoušce z dánského jazyka)

Web zahraniční školy pro zahraniční studenty:

http://www.dtu.dk/English.aspx

Kde jste získal/a informace o programu freemover?

od kamarádů, studenti vysoké školy

Co vás motivovalo studovat v zahraničí?

zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
pracovní plány – lepší budoucí pracovní uplatnění

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? http://www.dtu.dk/English.aspx
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Veškeré potřebné dokumenty jsou
dobře popsány na stránkách VUT (http://www.fme.vutbr.cz/zo/erasmus/?iddm=17)
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?

on‐line i poštou

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat?

cca 4 měsíce

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? ‐ angličtina
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka přípravy, typ kurzu, speciální
přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční školou)?‐ bez speciálního kurzu,anličtinu se učím od
6.třídy základní školy
Jak byste ohodnotil/a znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5
= nedostatečné)?
a) Před studijním pobytem
3
b) Po absolvování pobytu
1
c) Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Courses)? – ne
Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní smlouvu (Learning Agreement, Studienvertrag, Contrat
d´études) domácí i zahraniční školou?
ano, před odjezdem
Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu?

ne

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; možnosti
změny kurzů.)
Konečné termíny pro zápis do kurzů jsou
zveřejněny na stránkách DTU (Danmark Tekniske Universitet).
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? – Pro absolvování kurzů srovnatelná,
absolutně odlišný system pro práci na závěrečné práci (v mém případě diplomová). Po zadání tématu
diplomové práce mi byl přidělen stůl s PC v projektové místnosti pro studenty (kancelář pro 6 lidí) na
stejném patře s vedoucím práce. Velice otevřený přístup, bezproblémová komunikace, vyžadován velký
podíl vlastní tvůrčí práce, časté konzultace.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo
nutné koupit?) Většinou nám byl poskytován v elektronické podobě s možností bezplatného tisku v areálu
university.
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny?

Výborná úroveň, ČB tisk zdarma.

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a
kopírování)?
V každé budově university jsou databary, tiskárny k
černobílému tisku a skenování zdarma po přihlášení se na studentský login.
Používá zahraniční škola systém ECTS?

Ano

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? (hodnocení jako ve škole) – 1, ubytování na koleji
s naprostou většinou dánských studentů (Kampsax kollegiet v areálu univerzity)
Jaká byla výše Vašeho stipendia (měsíčně)

10 000 Kč

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? (měsíčně) – 15 000 Kč
a) z toho stravování
b) z toho ubytování
c) z toho na cestování a volný čas

3 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč

Do jaké míry pokrylo stipendium Vaše výdaje během pobytu? (v %) – 70
Obdržel/a jste první splátku stipendia před zahájením pobytu? – NE
Jestliže NE, kdy jste obdržel/a první splátku?

Cca 2 měsíce po začátku pobytu

Jak bylo stipendium předáno?
banky

Zasláno bankovním převodem na účet u Komerční

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)?
‐ bez poplatků
Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít sebou)? ‐ vlastní kolo
Způsob stravování:
vařil jsem si, koleje mají perfektně vybavené
kuchyně. V projektové místnosti, ve škole, kde jsem vypracovával svou DP s ostatními studenty, byla
mikrovlná trouba a společná místnost (cofee room), kde bylo zvykem obědvat spolu s profesory, PhD
studenty a zaměstnanci. Velice úzké vztahy, velice příjemná pracovní atmosféra. Je zde možnost stravovat
se i v menze, cena 100Kč za porci.
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) – 1
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole)
Nabídlo Vám zahraniční studium nějaké příležitosti?
v doktorském studiu

–1

Ano‐ pokračování na univerzitě

