ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ STÁŽE
Jméno, příjmení, tituly
Adresa
Telefon
E-mail
Fakulta

Ing. Jan Světlík, Ph.D.

Lesnická a dřevařská fakulta

Údaje o organizaci/podniku
Název
Stát

Norwegian Forest and Landscape Institute
Nórske kráľovstvo

Pobyt od 1. 10. 2008 do 9. 3. 2009.
Doba pobytu je 5,3 měsíce.

Hodnocení pracovní stáže
1. Základní údaje o pobytu
Země pobytu

Norsko

Délka pobytu (počet měsíců)

5

Období pobytu

zimní semestr

Název přijímající organizace/podniku

Norský institut pro les a krajinu (Norsk institutt for skog og
landskap)

Obor činnosti přijímající organizace/podniku

Tvorba map, mapování krajiny, lesnická ekologie, lesnictví,
výzkum pro komerční subjekty...

Velikost přijímající organizace/podniku

střední (51 – 500 zaměstnanců)

Jméno kontaktní osoby na vysílající vysokoškolské
instituci

Mgr. Jiří Randal

E-mail kontaktní osoby na vysílající vysokoškolské
instituci

jiri.randall@mendelu.cz

Jméno kontaktní osoby na přijímající
organizaci/podnik

Birger Vennesland

E-mail kontaktní osoby na přijímající
organizaci/podnik

birger.vennesland@skogoglandskap.no

2. Příprava pobytu
Uveďte, kde jste získal/a informace o stážích
programu Erasmus

na univerzitních internetových stránkách

1

Uveďte, kdo Vaši pracovní stáž převážně organizoval
v rámci vysokoškolské instituce

upřesněno níže

Upřesnění jiné možnosti

veškeré přípravy jsem si zařizoval sám

Kde jste získaval/a informace o stáži

z webových stránek

Upřesnění jiné možnosti
Absolvoval/a jste jazykovou přípravu

nie

Jak dlouho trvala jazyková příprava (v měsících)

0

Kdo pořádal jazykovou přípravu
Používaný pracovní jazyk

Angličtina

Služby mentora poskytnuté přijímající
organizací/podnikem

nie

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
Uveďte, prosím, kdo ubytování zařídil

přijímací instituce

Cena ubytování (v EUR za měsíc)

0

Případný další tip na vhodné ubytování

nedaleké vysokoškolské koleje (pentagon)

Uveďte, prosím, možnosti stravování

Dva velké markety asi 2km od institutu, možnost
stravování v jídelně.

Zvolený způsob dopravy

autobus, lietadlo

Cena dopravy

3000Kč

Možnosti místní dopravy

loď námorná alebo zaoceánska, rýchlik alebo vlak vyššej
triedy, trajekt, automobil služobný, lietadlo, mestská
hromadná doprava, pešia doprava, vlak osobný alebo
prímestský, autobus

Zajištění zdravotního pojištění

Musel jsem si zařídit ještě z čech, 4000Kč

4. Pracovní náplň
Uveďte, prosím, zda vykonávaná práce odpovídala
domluveným podmínkám a oboru studia

ano

Uveďte, prosím, zda pracovní stáž splnila po odborné Pracovní stáž byla ve všem nad očekáváním, byl jsem
stránce Vaše očekávání
zapojen do mnoha projektů, jeden dokonce kompletní
výzkum, sám jsem si ho zorganizoval, řešil, prezentoval
s vypracováním zprávy.
Moje práce byla součástí činnosti přijímající
organizace (1 ano, 2 spíše ano, 3 spíše ne, 4 ne, 5
nevím)

1

Moje práce byla samostatná a zodpovědná (1 ano, 2
spíše ano, 3 spíše ne, 4 ne, 5 nevím)

1

Moje práce byla zajímavá (1 ano, 2 spíše ano, 3 spíše
ne, 4 ne, 5 nevím)

1

Cítil/a jsem se součástí kolektivu (1 ano, 2 spíše ano,
3 spíše ne, 4 ne, 5 nevím)

1

2

Obdržel/a jste za svoji práci mzdu/finanční odměnu

nie

Uveďte částku odměny za měsíc v EUR

0

Způsob závěrečného hodnocení (např. certifikát,
osvědčení Europass, evaluační pohovor)

pouze písemné ohodnocení

Pracovní stáž je součást mého studijního programu

ano, volitelná součást

Byla pracovní stáž ohodnocena ECTS kredity

áno

5. Finanční podpora, náklady na pobyt
Odhadněte Vaše náklady na pobyt na pracovní stáži
(v EUR za měsíc)

200

V jaké procentní výši přispěla přidělená finanční
podpora z programu Erasmus k pokryti celkových
nákladu (v %)

100

6. Celkové hodnocení pracovní stáže
Hodnocení podpory ze strany vysílající vysokoškolské 1
instituce (1 výborná, 5 nedostačující)
Hodnocení podpory ze strany přijímající
organizace/podniku (1 výborné, 5 nedostačující)

1

Celkové hodnocení stáže (1 výborná, 5 nedostačující) 1

3

7. Komentář a doporučení
Komentář a doporučení

Norsko je velmi drahá země, ceny jsou v průměru třikrát
vyšší (cena benzínu je velmi rozmanitá, v průměru 30Kč za
litr). Je dobré si uvědomit, že nás ještě pořád řadí do
postkomunistických zemí, trošku se nás bojí a jsou trošku
nevěřícní (samozřejmě, že ne všichni). V ústavu jsem
pracoval s velmi příjemnými lidmi, cokoliv se dalo
dohodnout a měli jsme přístup ke všem publikacím.
Bohužel jsem bydlel v jedné zemědělské usedlosti asi 5 km
od práce, takže v zimě bylo dojíždění na kole trošku
problém a byl jsem zcela odříznut od kontaktu se studenty
z místní univerzity. Je dobré se ještě v čechách zeptat na
nutnost mezinárodního řidičského oprávnění, protože se
to vztahovalo na datum vydání českého průkazu (já ho
potřeboval). Po zapracování jsem některé terénní práce
řešil sám. Dostal jsem mobil, auto (ne na celou dobu),
přístroje pro terénní práce a kontakt na osoby na
vzdálenějších úřadech. Za den jsem najezdil i 500 km.
Musel jsem si nejdříve vyběhat mapy, zeptat se na
průjezdnosti cest (to rozhodně doporučuji), provést práce
(třeba týden bez kontroly včetně víkendů) a zařídit předání
vzorků v sousední instituci. V jiném projektu jsem po
terénních pracech vše zpracoval v laboratořích a dále
hodnotil a počítal. Například měsíc a půl jsem strávil jen
studiem statistiky, pročítání zpráv z podobných projektů na
(Islandu, ve Švédsku, Finsku, Dánsku a v čechách)
a studiem jak psát odborný text. Lze tedy říci, že mě nikdo
nedržel za ruku a nechal něco si jen vyzkoušet. Já dělal
zcela vše a dotazy jsem pokládal při průběžných
prezentacích z mého projektu. Myslím, že po stránce
lesnické to byla moc velká zkušenost a rozhodně
doporučuji. Je tedy dobré se připravit na národ, který
z velké části mluví plynule anglicky. Od stážistů se také
očekávají nemalé znalosti z oboru a zájem o každý projekt.
Dále bych se vyjádřil, proč mé průměrné náklady jsou tak
nízké. Hlavně proto, že mi bylo poskytnuto bezplatné
ubytování, což je v průměru 500EU. Dále jsem ušetřil
částečně na jídle, protože jsem zpracovával projekt
přerušovaně 2 měsíce po celém jižním Norsku a hotely
včetně jídla mi byly zaplaceny.(hotely jsou rovněž moc
drahé, 3000Kč za noc). Pokud by si stážista (kluk) platil
ubytování a celkové stravné, počítal bych grant 800EU za
spodní hranici. Se mnou tu byly ještě dvě další holky z jiné
české univerzity a rozdíly ve stravném byly v tisících.
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