
Záverečná správa študenta – Erasmus+ štúdium 2014/2015 

Záverečná správa o Vašich skúsenostiach zo študijného pobytu Erasmus+ poskytuje cenné 

informácie, ktoré prispejú k zlepšovaniu programu a zároveň prakticky pomôžu Vašim 

nasledovníkom.  

 

1. Zahraničná organizácia 

a. Krajina: Nemecko  

b. Názov univerzity: Heinrich Heine Universität 

c. Adresa (ulica, mesto, PSČ): Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf, Nemecko 

d. Meno kontaktnej osoby: Katharina Küster 

e-mail kontaktnej osoby: international.studiendekanat@uni-duesseldorf.de 

 

 

2. Prípravy pred odchodom na Erasmus štúdium (skúšky,...)  

Na Slovensku som si v zimnom semestri  spravila aj skúšky z letného semestra – interná 

medicína, infekčné lekárstvo, súdne lekárstvo, RAKO- rádioterapia a klinická onkológia 

 

 

 

3. Začiatok a koniec semestra: 01.04.2015 – 30.09.2015 

 

4. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 18.03.2015 

b. Koniec pobytu: 28.07.2015 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 4 

 

5. Príprava pobytu, štúdium 

a. Informácie o pobyte – zabezpečený univerzitou, internát v podobe bytu 

b. Jazyková príprava (kurz) – kurzy nemeckého jazyka na Slovensku 

c. Spôsob a systém výučby – prednášky, semináre formou prezentácii s diskusiou 

a názorných ukážok, samostatné praktické cvičenia v nemocnici s pacientmi 

 

6. Ktoré predmety by ste odporučili popr. neodporučili ? Prečo ?  

 Všetky predmety môžem len odporučiť, prístup lekárov bol veľmi pozitívni, boli ochotní 

a milí so všetkým pomôcť a poradiť 

 

Názov predmetu Vyučujúci Komentár (úroveň, 

dĺžka, záverečný 

test, skúška) 

Jazyk v ktorom 

sa predmet 

vyučoval 



Gynekológia a 

pôrodníctvo 

 Úroveň vysoká, 

záverečná skúška 

formou testu 

nemecký 

Pediatria   Úroveň vysoká, 

záverečná skúška 

formou testu 

nemecký 

Neurochirurgia   Úroveň vysoká, 

záverečná skúška 

formou testu 

nemecký 

Ortopédia   Úroveň vysoká, 

záverečná skúška 

formou testu 

nemecký 

    

    

    

 

 

7. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť) – veľká jedáleň s veľkým 

výberom jedál, najedol sa každý a naozaj lacno, aj napriek množstvu ľudí sme 

v rade nemuseli dlho čakať  

b. Cena za ubytovanie – 375e 

c. Stravovanie – jedáleň, prípadne sme si navarili sami 

d. Varianty dopravy – električky, autobusy, bicykel, vlaky  

e. Prístup na počítač, internet: bez problémov  

 

8. Celkové hodnotenie pobytu:  

Najlepšia skúsenosť, išla by som znova 


