
Záverečná správa študenta – Erasmus štúdium 2013/2014 

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: Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

c. Adresa (ulica, mesto, PSČ): Schlossplatz 2, 48149 Münster 

d. Meno kontaktnej osoby: Anna-Lena Thies 

e. e-mail kontaktnej osoby: anna-lena.thies@ukmuenster.de 

 

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

Absolvovanie niektorých skúšok a predmetov v predstihu, ktorých absolvovanie 

v zahraničí, by daná klinika LF UPJŠ neuznala za validné (napríklad interná 

medicína). 

3. Začiatok a koniec semestra:  

1.4.2014 – 30.9.2014 (oficiálny koniec letného semestra je koniec septembra, neoficiálne 

ale končí skúškové obdobie pre lekársku fakultu koncom júla) 

4. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu: 15.3.2014 

b. Koniec pobytu: 1.9.2014 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 5,5 

 

5. Príprava pobytu, štúdium 

a. Informácie o pobyte 

Univerzita: http://www.uni-muenster.de/studium/index.shtml 

Erasmus organizácia: http://erasmus-muenster.de/ 

Lekárska fakulta: https://medicampus.uni-muenster.de/msallgemein.html 

 

b. Jazyková príprava (kurz): pre študentov univerzity možnosť bezplatných 

nemeckých kurzov v jazykovom centre patriacom univerzite (ja som absolvovala 

5 rôznych nemeckých kurzov počas semestra plus jeden erasmus intenzívny 

dvojtýždenný kurz pred začiatkom semestra). Web jazykového centra: 

http://spz.uni-muenster.de/ 

 

 

c. Spôsob a systém výučby 

Výučba jednotlivých predmetov pozostáva najmä z pravidelných prednášok, 

povinných seminárov a následne po skončení prednášok aj praktík k danému 

predmetu, tzv. „Blokpraktikum“ (pre erasmus študentov nepovinné, ale na druhej 

http://www.uni-muenster.de/studium/index.shtml
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strane zaujímavé). Možnosť absolvovania praxe v rôznej dĺžke z ktoréhokoľvek 

predmetu. 

 

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

Názov predmetu Vyučujúci Komentár (úroveň, 

dĺžka, záverečný 

test, skúška) 

Jazyk v ktorom 

sa predmet 

vyučoval 

Gynekológia a 

pôrodníctvo 

 Veľmi vysoká kvalita 

prednášok, výborný 

vyučujúci, zaujímavé 

semináre 

nemčina 

Anesteziológia 

a intenzívna 

medicína 

 Vysoko intenzívny 

týždenný kurz, 

výborna kvalita 

prednášok, zaujímavé 

praktické cvičenia 

v nemocnici 

i simulácia reálnych 

situácií na figurínach 

nemčina 

Pediatria  Výborné prednášky, 

zaujímavé cvičenia 

nemčina 

Traumatológia  Zaujímavý 

rýchlokurz ohľadom 

vyšetrenia kĺbov 

nohy vrámci cvičenia 

s najlepšími 

odborníkmi v danej 

oblasti nielen 

z nemecka ale aj z 

holandska, výborné 

prednášky 

nemčina 

Oftalmológia  Kvalitné cvičenia nemčina 

Akútna medicína  Simulácia reálnych 

situácií na figurínach 

vrámci cvičení 

nemčina 

Telesná výchova  Obrovské množstvo 

športov na výber (cca 

70 možností od 

baletu cez surfovanie 

až po šerm.. v ponuke 

je naozaj VŠETKO) 

nemčina 

 

Rovnako by som odporučila využiť možnosť bezplatných (nielen nemeckých) jazykových 

kurzov (nemčina aj s možnosťou získania certifikátu B2 alebo C1). 

7. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 



a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť) Internát, priamo v centre 

mesta patriaci evanjelickej cirkvi, 5 minút pešo od hlavnej budovy univerzity, 

maximálna spokojnosť s polohou ubytovania, so stravovaním v reštaurácii 

patriacej internátu, izba jednoposteľová menších rozmerov, ale na jeden semester 

úplne postačujúca, na izbe internet, prevažne nemecký spolubývajúci (výhoda pri 

učení sa jazyka) 

b. Cena za ubytovanie: 90 eur/ mesiac (čo je však v Muenstri neobvyklé, normálne 

sa ceny za izbu na internáte pohybujú od 250eur a vyššie). 

c. Stravovanie: V reštaurácii patriacej internátu (výborné a výhodné menu 

v pracovné dni) / v Mense (rovnako veľmi výhodné stravovanie pre študentov)/ 

v nemocničnej jedálni počas praxe 

d. Varianty dopravy: Bicykel (najvyužívanejší dopravný prostriedok v meste), plus 

každý študent univerzity obdrží tzv. Semester ticket, s ktorým má zadarmo 

cestovanie v meste autobusom a tiež cestovanie regionálnymi vlakmi po celej 

spolkovej krajine Nordhein-Westfalen 

e. Prístup na počítač, internet: na internáte internet cez kábel, na prízemí aj wifi, na 

univerzite wifi 

 

8. Celkové hodnotenie pobytu: 

Pobyt hodnotím vysoko pozitívne po každej stránke (kvalita vzdelania a univerzitné 

kurzy, medicínska prax, jazyková stránka, ubytovanie a možnosti stravovania sa, 

organizácia, erasmus komunita) 

 


