Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
Země: Německo
Název univerzity/instituce: Julius-Maximilians Universität Würzburg
Délka pobytu: 6 měsíců
Termín pobytu: 1. 9. 2018 - 25. 2. 2019

Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka: Škola byla na velmi dobré
úrovni, v naprosté většině případů se nám všichni učitelé/lektoři/tutoři snažili pomoci – nejen,
co se týče školních záležitostí, ale také i když jsme měli jakýkoli jiný problém.
Co se týče školy – nejvíce se mi líbil intenzivní kurz němčiny, který se konal měsíc před
začátkem semestru. Kurz byl každý den 5 hodin a myslím, že mi opravdu velmi pomohl.
Nejprve každý udělal test na počítači a podle něj byl zařazen do skupiny, takže nehrozilo, že by
se někdo v hodinách nudil, nebo naopak, že by byl jeho kurz nad jeho síly. Některé kurzy navíc
měly na svém konci zkoušku, kterou jsme mohli vykonat zdarma a při jejím úspěšném
absolvování jsme získali certifikát o dosažení dané úrovně německého jazyka.
Zkušenosti s úrovní cizího jazyka: Lidé ve městě jsou velice přátelští, a když někdy nastala
jazyková bariéra, vůbec jim to nevadilo, řekli větu znovu, pomaleji, nebo ji řekli jinými slovy.
Také se mi párkrát stalo, že se mě místní snažili podpořit a mou němčinu chválili, i když vím,
že tak skvělá určitě nebyla. Ve Würzburgu jsem také narazila na spoustu studentů, kteří neuměli
německy vůbec. To taky vůbec nevadilo, vždycky se s ostatními studenty nebo místními
domluvili anglicky.
Zkušenosti s ubytováním: Bydlela jsem na školních kolejích, které byly naprosto super!
Würzburgská univerzita je opravdu velká a kolejí je ve městě několik. Já jsem bydlela někde
mezi centrem města (asi 20 minut chůze) a budovou naší fakulty (asi 35 minut chůze). Všude

však jezdil autobus, zastávka byla asi 5 minut od našich kolejí. Navíc mají studenti kartičku na
autobus zdarma, což je velká výhoda.
Co se týče samotných kolejí – já bydlela v „apartmánu“ pro 3 osoby – společně se studentkou
z Číny a z Německa. Měly jsme společnou kuchyňku, záchod a koupelnu. Poté jsme každá měla
svůj pokoj, který se dal zamknout. Naše koleje byly vcelku nové a velmi moderní, opravdu mě
nenapadá nic, co bych jim vytkla.
Finanční stránka výjezdu: Já všechny peníze utratila, ale je pravda, že jsem moc nešetřila a
chodila s kamarády ven, na různé akce, někdy i do restaurací, a podobně. Ale vůbec nelituji!
😊
Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity: Škola
pořádala několik akcí každý měsíc, byla jsem například na společném pečení německého
cukroví, na tvorbě adventních věnců, na karaoke párty, ochutnávce německého piva a na večeru
deskových her. O víkendech pořádala škola také celodenní výlety do okolních měst.
Nezapomenutelný zážitek: Myslím, že nejde vybrat pouze jeden zážitek. Celý pobyt byl jeden
velký zážitek a obrovská zkušenost!
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