Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
Země: Německo
Název univerzity/instituce: Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Délka pobytu: 6 měsíců

Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka:





Studium se v letošním školním semestru konalo formou online výuky.
Zkoušky probíhaly také online formou.
S univerzitními profesory byl velmi výborný a pohotový kontakt.
Výuka probíhala v rámci online možností, jak jen nejlépe mohla.

Zkušenosti s úrovní cizího jazyka:


Vzhledem k pobytu v Německu a programu/oboru, který studuji (Německý jazyk), byla
kvalita a úroveň jazyka pro mě velmi přínosná, kdy úřední jazyk koresponduje
s jazykem, ve kterém probíhá má výuka/mé studium. Přirozeně se mi slovní zásoba
rozšířila a jazyková úroveň zlepšila. Také se již nebojím v cizím jazyce více
komunikovat.

Zkušenosti s ubytováním:


Ubytování jsem na poslední chvíli využila své vlastní volby, a tak se nemohu vyjádřit
ohledně ubytování na kolejích. Nicméně právě kvůli nevyhovujícímu počtu měsíců, na
které měla být smlouva uplatněna a nešel tento počet nijak korigovat, jsem zvolila
ubytování jinde. Ačkoliv musím zmínit, že komunikace se zástupci zdejšího ubytování
byla vstřícná a blesková.



Jako jediný problém shledávám požadovanou výši kauce, která konkrétně zde činí 1000
euro. – Do 15. ledna ak. roku nástupu na letní semestr, který zde začíná většinou až od
dubna.

Finanční stránka výjezdu:


Domnívám se, že finanční ohodnocení výjezdu s ohledem na mé určité finanční
schopnosti/finanční gramotnost, bylo v mém případě volby ubytování apod.,
úměrné. Pokud bych ale volila klasické koleje, jejich cena rok od roku stoupá a
nebylo by místo na nejlevnější variantě kolejí, měl by student tzv. co dělat, aby
po zaplacení kolejí apod., s obnosem „vyšel“. Zkráceně grant v podstatě
odpovídá na zhruba těch 70-80% poplatků (jak bylo uvedeno v brožuře ohledně
Erasmus+ programu).

Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity:


Osobně jsem o tyto události a akce neměla moc velký zájem, ale vím, že i když
byl tento semestr vůči pandemickým opatřením omezen, byly různé akce
v rámci aktuálních možností pořádány. Komunikace s Univerzitou, kde nám
veškeré informace byly sděleny, byla bezproblémová a včasná. Průběžně
chodily pozvánky na různé události a upozornění na e-mail.



Pokud jde o tip pro studenty zvažující výjezd: Žádná otázka není hloupá otázka.
– Když si čímkoliv kdokoliv není jistý, není nic jednoduššího než se s pokorou
pomocí e-mailu či telefonického kontaktu na různé osoby univerzity obrátit. –
vždy je odpovězeno, vždy se snaží vyjít vstříc a vše objasnit. I 5x stejný/podobný
dotaz.
Pokud se jedná o tipy na události, netuším, zda se každý ak. rok mění nebo ne.
Pořádají se i online tzv. „Stammtisch“ akce – kde bylo umožněno různým zahr.
studentům s vedoucími události mezi sebou procvičovat řeč, komunikovat.
Univerzita také pořádala jógu online, a studentská organizace také po rozvolnění
pandemických opatření pořádala společné výlety do města a jeho okolí/ popř.
okolních měst.

Tipy:



Nezapomenutelný zážitek:



Cestování na pobyt do Německa v březnu 2021. – Adrenalinový zážitek na
začátek.
Pokud se jedná o pobyt jako takový – celý pobyt je zážitek, zdejší kultura, řeč,
knihovna, výběr předmětů, denní komunikace, počasí – to vše je jeden velký
zážitek.

Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd:



Rozhodně neváhejte a s radostí využijte nabídku zahraničního výjezdu. Pomůže vám
v mnoha studijních i sociálních ohledech (přátelství, kultura) a odnesete si jedinečné
zážitky ze života v cizím prostředí.

Dominika Popalová, ÚCJ

Fotografie:

(Würzburg, léto 2021 – Festung Marienberg – hradba v pozadí, Alte Mainbrücke – most
v pozadí, řeka Main protékající městem)

