
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  

 

1. Zahraničná organizácia 

a. Krajina: Nemecko 

b. Názov univerzity: Heinrich-Heine-Universität  

c. Adresa (ulica, mesto, PSČ): Universitätsstrasse 1, 40225 Düsseldorf 

d. Meno kontaktnej osoby: Christina Welsch 

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

 

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

Keďže semester v Nemecku začína až v apríli, tak som si stihla všetky skúšky spraviť doma. 

V lete som absolvovala krátky nemecký jazykový kurz. 

 

3. Začiatok a koniec semestra:  začiatok: 1.4. koniec: 24.7. 

 

4. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 1.4. 

b. Koniec pobytu: 26.7. 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 4 

 

5. Príprava pobytu, štúdium 

a. Informácie o pobyte: erasmus štúdium môžem len odporučiť. Informácie 

o pobyte som získala od študentov, ktorí boli na erasme v Nemecku minulého 

roka 

b. Jazyková príprava (kurz): pred erasmom bola možnosť absolvovať 2-týždňový 

jazykový kurz priamo v Nemecku. Ja som sa ho z časových dôvodov 

nezúčastnila, ale počula som, že bol veľmi dobrý. V lete pred erasmom som 

absolvovala súkromne jazykový kurz na Slovensku.  

c. Spôsob a systém výučby: Systém výučby v Nemecku mi vyhovoval. Predmety 

sme si mohli sami navoliť a vybrať si medzi štúdijnými a praktickými blokmi. 

 

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

Názov predmetu Vyučujúci Komentár (úroveň, 

dĺžka, záverečný 

test, skúška) 

Jazyk v ktorom 

sa predmet 

vyučoval 

pediatria  Tento predmet okrem 

teoretického 

štúdijného bloku 

zahrňoval aj prax – 

nemecký 



týždeň v nemocnici 

na pediatrickom 

oddelení a týždeň 

v ambulancii 

detského praktického 

lekára. Môžem 

odporučiť aj 

teoretické semináre 

ktoré zahŕňali 

množstvo kazuistík. 

Mali sme možnosť na 

modeloch precvičiť si 

lumbálnu punkciu 

a punkciu močového 

mechúra. 

Neurológia  Z neurológie som 

mala štúdijný blok 

a taktiež som chodila 

aj na prax. Praktiká 

ma veľmi zaujímali. 

Odporúčam aj 

semináre 

z neuropatológie. 

nemecký 

Gynekológia  Taktiež prax aj 

teoretický blok.  

nemecký 

    

    

    

    

 

 

7. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť) bývala som na internáte 

priamo v univerzitnom campuse,takže do školy som to mala pešo blízko. Izbu 

s malou kuchynkou a sociálnym zariadením som mala len pre seba. 

b. Cena za ubytovanie: 340 e mesačne plus internet 

c. Stravovanie: cez týždeň som chodila do mensy. Dá sa v nej cenovo výhodne 

a chutne najesť. 

d. Varianty dopravy: semester ticket, ktorý sme si kúpili na začiatku semestra nám 

slúžil na dopravu po celom severnom Porýnie-Vestfálsku. Niektorí si kúpili na 

flohmarkte lacno bicykle. 

e. Prístup na počítač, internet: internet som mala k dispozícii prostredníctvom LAN 

kábla.  

 

8. Celkové hodnotenie pobytu: erasmus pobyt hodnotím veľmi pozitívne. Mala som 

možnosť zdokonaliť sa nielen v nemeckom ale aj v anglickom jazyku. Taktiež som 

získala veľa praktických skúseností v medicíne. A samozrejme spoznala kopu nových 



ľudí a veľa som precestovala. Na seminároch sme mali veľa kazuistík, čo sa mi veľmi 

páčilo. 


