
Zpráva z pobytu – Adam Koutný, Le Mans, Francie 

I. Základní údaje o studentovi 
ID studenta v IS školy 201213082 

Jméno Adam 

Příjmení Koutný 

Získaný akademický titul Ing. 

Domácí škola 

Název domácí školy České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta/katedra domácí školy Fakulta elektrotechnická, Katedra fyziky 

Erasmus ID kód domácí školy CZ PRAHA10 

Jméno Erasmus koordinátora domácí školy Dana Mrkvičková 

E-mail Erasmus koordinátora domácí školy mrkvicko@vc.cvut.cz 

Obor studia Physics 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí vyšší odborné 

Zahraniční škola 

Země: Francie 

Název zahraniční školy: Universite Du Maine 

Erasmus ID kód zahraniční školy: F LE-MANS01 



Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Laboratoire d´acoustique de l´université du Maine, Ecole Nationale 

Supérieure d'Ingénieurs du Mans 

Jméno Erasmus koordinátora zahraniční školy Fanny Laude-Molina 

E-mail Erasmus koordinátora zahraniční školy ri@univ-lemans.fr 

Web zahraniční školy pro Erasmus studenty http://www.univ-lemans.fr/fr/international.html 

Začátek pobytu: 10/09/2012 

Konec pobytu: 28/06/2013 

Délka pobytu v měsících: 9.5 

II. Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o programu Erasmus? (např. od 

spolužáků, z Internetu…) 

Od školitele 

Co vás motivovalo studovat v zahraničí? prohloubení odborných znalostí 

jiné akademické důvody 

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? 

Web. stránky, koordinátorka, školitel 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou 

školu? 

Student Application Form, Learning Agreement 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? on-line i poštou 

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? 9 měsíců předem 



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)? 

Angličtina v průběhu studia. 

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 2 

Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus Intensive Language 

Courses)? 

ne 

III. Průběh studia 
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.) 

Neabsolvoval jsem žádné předměty. 

Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky? ne 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? ne 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce 

studentů na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 

Nelze posoudit. 

Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? srovnatelná 



Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? 

(Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) 

Knihovna a elektronické zdroje. 

Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? Vybavenost je pro můj obor (Akustika) mnohem lepší. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního 

notebooku; možnosti tisku a kopírování)? 

Je možné využívat místních studentům přístupných studoven vybavených 

klasickými PC a tiskárnami. Nicméně vlastní notebook je prakticky nezbytný. 

Používá zahraniční škola systém ECTS? nevím 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace 

nějaké speciální akce pro výměnné studenty? 

ano 

Jestliže ANO, pak výlet(y) či kulturní akce:  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin 

s místními studenty? 

Ne 

Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? 

(hodnocení jako ve škole) 

2 

IV. Praktické otázky pobytu 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? na koleji 

Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně) 236 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh 

ubytování (uveďte vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si 

přivézt; možnost ubytování na kolejích večer nebo o víkendu) 

Ubytování mi bylo přiděleno. V areálu univerzity je k dispozici ubytování 

v části Vaurouze nebo Bartholdi (větší). Ve Vaurouze jsou pokoje 9m2 se 

sprchovým koutem a záchodem. Lednice je také na pokoji. Internet 

klasicky kabelem (vlastní), případně v některých místech slabá univerzitní 

wifi. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Při první emailové komunikaci s koordinátorkou projevit zájem. 



Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Menza, obědy a večeře. 

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR) V průměru tak 1.5x dražší. 

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení 

jízdenky či letenky 

Doporučoval bych letecky do Paříže (CDG) = cca 1,5h letu, poté TGV 

přímo do Le Mans = další 1,5h. Samozřejmě existují varianty autobusem 

(SA), poté vlakem do centra Paříže a levnější vlak TER. Pozor na levné 

letenky s příletem na CDG pozdě večer. Nocování na letišti v zimním 

období není nic příjemného. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační 

ceny)? 

Tram, Bus. Výhodnější je zařídit si v SETRAMu elektronickou kartu. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? univerzitní pojištění, bankovní účet (fr.), CAF (příspěvek na ubytování) 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; 

výhody, nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální 

pojištění) 

cestovní pojištění VZP 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne 

Pracoval/a jste během studia? ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? nevím 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční 

náročnost)? 

sport a výlety 

V. Finance 
Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus? (v EUR měsíčně) 473 

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu? vlastní úspory 

další grant / stipendium 



Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR 

měsíčně) 

0 

a) z toho stravování 150 

b) z toho ubytování 145 

c) z toho na cestování a volný čas 200 

Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus Vaše výdaje během 

pobytu? (v %) 

80 

Obdržel/a jste první splátku stipendia Erasmus před zahájením 

pobytu? 

ano 

Jak bylo stipendium Erasmus předáno? převod na účet 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v 

zahraničí; používání české platební karty) 

není problém platit českou kartou, ale pro CAF je potřeba fr. účet 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, 

pojištění, kopírování, materiál, apod.)? 

minimální (pojištění, ložní prádlo...) 

VI. Uznání zahraničního studia domácí školou 
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v 

souvislosti s tím musel/a čelit? 

Práce na disertační práci bez nutnosti uznání kreditů. 

VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení 
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve 2 



škole) 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 2 

Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení jako ve škole) 1 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou 

(hodnocení jako ve škole) 

3 

Je podle Vás nabídka Vaší domácí katedry/fakulty/školy ve smyslu 

výběru partnerské instituce pro studijní pobyt dostatečná? 

ano 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou 

(hodnocení jako ve škole) 

2 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt (ne jen Erasmus) v zahraničí? praxe nebo pracovní pobyt 

Myslíte si, že Vám studijní pobyt Erasmus pomůže při hledání 

zaměstnání? 

ano 

Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu Erasmus budete 

po dokončení studií zvažovat práci v jiné evropské zemi? 

ano 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? prohloubení odborných znalostí 

jiný akademický přínos 

zlepšení jazykových znalostí 

pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost 

pracovní přínos – lepší pracovní uplatnění 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? ne 

Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít 

sebou)? 

Vzít minimum věcí, běžné věci stojí v podstatě stejně, navíc jich tam po 

ukončení půlku necháte. 

 


