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Komunikace s koordinátorem

• Heili Sõrmus (heili.sormus@ttk.ee)
• všechny nutné dokumenty
• datum doručení všech dokumentů!

mailto:heili.sormus@ttk.ee


Před odjezdem
• dokumenty dle požadavků univerzity!!!

Learning agreement – předměty, které budou studovány

Transcript of records – dosud studované předměty na UP

Training agreement – průběh praxe

Acceptance letter – napíše přijímající univerzita

Finanční dohoda – Oddělení Mezinárodních vztahů UP

Kartička pojištění od UP

Doprava, ubytování



Místo pobytu
Estonsko – Tallinn – Tallinn Health Care 
College (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
http://www.ttk.ee/

http://www.ttk.ee/


Délka pobytu

30.1. – 10.5.2014
Při příjezdu -15°C
Při odjezdu +25°C



Ubytování
• koleje (Student hostel) Tallinn Health Care College, 
cena za osobu v dvoumístném pokoji 70 €/měsíc
Do školy 15 min. pešky.

Do centra 15 min. autobusem.

Do nemocnice 20 min. autobusem.

Zastávka MHD (autobus) asi 100 m.



Ubytování
• pokoje pro 2, 3 nebo 4 osoby
• sociální zařízení na chodbě
• kuchyňka na chodbě (trouba, sporák, 
chyběla mikrovlnná trouba!!!)
• nádobí bylo součástí vybavení pokoje
• pračka (poplatek 2 €) a sušička v přízemí



Studium
• Estonian Language and Culture – 3 ECTS

(asi 15x 2 vyučovací hodiny, zakončeno testem)

• Global Health – 3 ECTS (e-learning)
(6 témat – 6 seminárních prací)

V rámci studia:
Practical Training in Midwifery – 15 ECTS
http://www.ttk.ee/how-to-apply/courses-in-english-at-the-tallinn-health-care-
college-3/

http://www.ttk.ee/how-to-apply/courses-in-english-at-the-tallinn-health-care-college-3/


Practical Training
Ida Tallinna Keshaigla – Ženská klinika

•Porodní sál
•Šestinedělí
•NICU (Neonatal
Intensive Care Unit)





Volný čas
Tallinn je krásné město s mnoha možnostmi…

• historické centrum 

• muzea, výstavy
• kino, nakupování



Volný čas
Studentská organizace ESN                 
(Erasmus Student Network)
• návštěvy zajmavých míst v Tallinnu

• výlety po Estonsku

• výlety do zahraničí

• tématické párty

http://esn.org//

http://esn.org/


Estonsko
• malá země s krásnou přírodou
• malé vzdálenosti
• zajímavá města
• dobré autobusové 

i vlakové spojení
• možnost navštívit i okolní 

státy (Finsko, Švédsko, 
Lotyšsko, Litva, Rusko)





Děkuji za pozornost
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