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

Ing. et Ing. Lászlo Benedek Dálya

Lesnická a dřevařská fakulta

Údaje o organizaci/podniku
Název
Stát

University of Florence
Talianska republika

Pobyt od 1. 7. 2015 do 1. 9. 2015.
Doba pobytu je 2,1 měsíce.

Hodnocení pracovní stáže
1. Základní údaje o pobytu
Země pobytu

Itálie

Délka pobytu (počet měsíců)

2

Období pobytu

mimo semestr (období letních prázdnin – červenec,spren)

Název přijímající organizace/podniku

University of Florence

Obor činnosti přijímající organizace/podniku

terciární vzdělávání

Velikost přijímající organizace/podniku

velký (501 a více zaměstnanců)

Jméno kontaktní osoby na vysílající vysokoškolské
instituci

Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka

E-mail kontaktní osoby na vysílající vysokoškolské
instituci

miroslav.kravka@mendelu.cz

Jméno kontaktní osoby na přijímající
organizaci/podnik

Cinzia Semplicini

E-mail kontaktní osoby na přijímající
organizaci/podnik

Cinzia.semplicini@unifi.it

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

z webových stránek Mendelovy univerzity

1

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

zahraniční oddělení

Upřesnění jiné možnosti
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)
Kdo pořádal jazykovou přípravu
Používaný pracovní jazyk

Angličtina

Služby mentora poskytnuté přijímající
organizací/podnikem

áno

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

můj mentor, Prof. Paolo Capretti

Cena ubytování (v EUR za měsíc)

232,5

Případný další tip na vhodné ubytování

Ostello Villa Camerata

Uveďte, prosím, možnosti stravování

menza – 3€ za oběd nebo večeři snídaně je v ceně hostelu

Zvolený způsob dopravy

autobus

Cena dopravy

2550 CZK

Možnosti místní dopravy

pešia doprava, mestská hromadná doprava, vlak osobný
alebo prímestský

Zajištění zdravotního pojištění

1449 CZK

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

ano

Uveďte, prosím, zda pracovní stáž splnila po odborné Tato zkušenost ve Florencii byla velmi prospěšná pro mě.
stránce Vaše očekávání
Mohl jsem pracovat společně s velmi inteligentními,
užitečnými a milými lidmi. Seznámil jsem se se
středomořskými lesy a měl jsem možnost vyzkoušet různé
stránky práce výzkumníka.
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)

2

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

Obdržel/a jste za svoji práci mzdu/finanční odměnu

nie

Uveďte částku odměny za měsíc v EUR
2

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

certifikát

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)

700

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

85

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

7. Komentář a doporučení
Komentář a doporučení

Jsem se všemi podmínkami týkajících se mého studia velmi
spokojen, a tak bych rád poděkoval každým
zaměstnancům univerzity. Přestože v Itálii červenec
a srpen jsou většinou věnovány dovolené, můj mentor
organizoval moji práci a zůstal v kontaktu se mnou po
celou dobu.

3

