
Záverečná správa študenta – Erasmus+štúdium2014/2015 

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 in Duesseldorf  

c. Adresa (ulica, mesto, PSČ): Univerzitätstr. 1, 40225 Dusseldorf 

d. Meno kontaktnej osoby: Monika Lent Oztürk 

e. e-mail kontaktnej osoby: incomings@hhu.de 

 

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

absolvovať všetky skúšky, prípadne ak je  možné  všetky povinné predmety, 

napísať diplomovú prácu, a nakoniec odporúčam prihlásiť sa aj na kurz nemčiny  

 

3. Začiatok a koniec semestra: začiatok bol 1.apríla, koniec je individuálny  

 

4. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 1.4.2015 

b. Koniec pobytu: 29.8.2015 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 5  

 

5. Príprava pobytu, štúdium 

a. Informácie o pobyte - štúdium je čisto v nemčine, ale dosť si pomôžete aj s 

angličtinou 

b. Jazyková príprava (kurz) - ja som nechodila do žiadnej jazykovej školy, ale 

odporúčam sa niekde prihlásiť, veľmi to pomôže na klinikách, inak s ostatnými 

zahraničnými po anglicky  

c. Spôsob a systém výučby - prednášky, semináre, prax v nemocnici, nie je možné 

absolvovať iba praktické cvičenia v nemocnici, ale semináre sú na veľmi vysokej 

úrovni. 

 

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

Názov predmetu Vyučujúci Komentár (úroveň, 

dĺžka, záverečný 

test, skúška) 

Jazyk v ktorom 

sa predmet 

vyučoval 

Všeob. chirurgia  Na jedného študenta 

pripadá jeden 

pacient, cvičenie nie 

je časovo ohraničené, 

dosť veľa sme sa 

učili aj na umelých 

nemecky 



preparátoch 

Gynekológia  Každé cvičenie 

prebiehalo niekde 

inde, na jedného 

lekára jeden študent 

nemecky 

Neurológia  Veľmi dobre je 

rozumieť 

problematike  

nemecky 

Koagulačná 

ambulancia 

 Odber krvi nemecky 

Ortopédia  Semináre vo forme 

kazuistiky 

nemecky 

Pediatria  Ped. semináre, 

oddelenie, 

ambulancie 

nemecky 

    

 

 

7. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania: (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť) : 3-izbový byt, s veľkou 

vlastnou izbou, a spoločnou kuchyňou a kúpeľnou 

b. Cena za ubytovanie: 350€ 

c. Stravovanie: v mense veľmi dobré 

d. Varianty dopravy: najlepšie na bicykli 

e. Prístup na počítač, internet: wifi 

 


