
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:Francúzsko  

b. Názov univerzity: Université Paris Sud 

c. Adresa (ulica, mesto, PSČ): Bâtiment 300 

91405 ORSAY Cedex, Francúzsko 

d. Meno kontaktnej osoby: Sapandeep Singh 

e. e-mail kontaktnej osoby: sapandeep.singh@u-psud.fr 

 

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

Vzhľadom na rozdielny študijný plán a harmonogram skúšok na prijímajúcej univerzite 

v Paríži, musel som absolvovať všetky skúšky a cvičenia z letného semestra už 

v semestre zimnom. Jazykový kurz francúzskeho jazyka.   

 

 

3. Začiatok a koniec semestra:  

9.2.2015 -30.6.2015 

 

4. Erasmus pobyt 

a. Začiatok pobytu:9.2.2015 

b. Koniec pobytu: 30.6.2015 

c. Dĺžka pobytu v mesiacoch: 5 mesiacov 

 

5. Príprava pobytu, štúdium 

a. Informácie o pobyte: Zúčastnil som sa štúdijného pobytu Erasmus v Paríži počas 

letného semestra v akademickom roku 2014/2015. Mojou prijímajúcou fakultou 

bola lekárska fakulta na univerzite Paris Sud. Erasmus študenti nadobúdajú štatút 

francúzskeho študenta so všetkými benefitmi a povinnosťami, ktoré vyplývajú aj 

pre domácich študentov.  

b. Jazyková príprava (kurz):prípravný jazykový kurz v zahraničí nebol 

zabezpečený.    

c. Spôsob a systém výučby: Štúdium pozostávalo z praktických trojmesačných stáží 

v doobedňajších hodinách na oddeleniach v nemocnici a teoretických prednášok 

poobede. Podmienkou absolvovania predmetov a získania kreditov bolo úspešné 

absolvovanie zápočtov, skúšok  na konci semestra a pravidelná dochádzka s 

aktívnou účasťou na praktických cvičeniach na klinike v nemocnici.  

 



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

Názov predmetu Vyučujúci Komentár (úroveň, 

dĺžka, záverečný 

test, skúška) 

Jazyk v ktorom 

sa predmet 

vyučoval 

Gynecologie  Zápočty + záverečný 

test 

francúzsky 

Pediatrie  Zápočty + záverečný 

test 

francúzsky 

Examen 

complémentaires en 

medecine 

cardiovasculaire 

 Zápočty + záverečný 

test 

francúzsky 

    

    

    

    

 

 

7. Ubytovanie, strava, doprava, ostatné 

a. Typ ubytovania (spokojnosť, vybavenosť, veľkosť): Bol som ubytovaný spolu 

s mojim slovenským kolegom v dvojizbovej bunke s vlastnou kuchynkou, WC a 

kúpeľnou. Ubytovňa sa nachádzala 15 min metrom od centra mesta. 

b. Cena za ubytovanie: 392 eur. 

c. Stravovanie: Stravovanie bolo možné na fakulte alebo v nemocničných kantínach 

za zvýhodnené ceny 1,5-2 eur za celé obedové menu s prílohami a dezertom.  

d. Varianty dopravy: Mestská hromadná doprava autobusmi ,metrami ,vlakmi za 

cenu 90 eur mesačne. 

e. Prístup na počítač, internet: Prístup na internet zabezpečený na ubytovni 

s paroxyzmálnymi výpadkami pripojenia. 

 

8. Celkové hodnotenie pobytu: 

Erasmus štúdijný pobyt na tejto fakulte môžem len odporučiť kvôli prínosu hlavne 

v oblasti profesionálne a jazykovo edukačnej. Odporučil by som však aby študent 

ovládal francúzsky jazyk minimálne na úrovni B2.    

 


