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ÚVOD
Tato brožurka je určena především studentům LF UP v Olomouci, kteří vyjíždí na
studijní pobyt Erasmus do Lipska nebo o něm teprve uvažují, ale může být užitečná
i těm, kteří se chystají do jiných měst v SRN.
Vytvořili jsme ji proto, abychom předali zkušenosti, kterými jsme prošli, a tím Vám
usnadnili počáteční vyřizování dokumentů před odjezdem a ulehčili základní orientaci
na místě po příjezdu.
Jednotlivé kapitoly lze rozdělit do dvou větších skupin. První se týká především školy,
systému výuky a naznačení toho, co Vás čeká a nemine, s upozorněním na věci, které
jsou důležité (nebo alespoň pro nás byly). Druhá část je obecnější, se zaměřením na věci
týkající se především Vašeho každodenního života v SRN.
Brožurka jako taková si klade za cíl být pouze Vaším malým nedokonalým pomocníkem
a rozhodně Vás nechce připravit o možnost vlastního objevování, protože stejně většina
zkušeností je nepřenosná a pouze z vlastních chyb se člověk učí.

© Tomáš Filip, 2010
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PROČ?
Jsem si vědom, že již asi víte, proč chcete vyjet na Erasmus. Přesto se zde pokusíme
shrnout, alespoň ty nejpodstatnější důvody proč.
Jde především o to, vyzkoušet si míru soběstačnosti a schopnosti postarat se o sebe v
naprosto cizím prostředí po dlouhou dobu. Tato zkušenost v dnešní Evropě bez hranic
má vysokou přidanou hodnotu.
Další vysokou přidanou hodnotou je jazyk, který se samozřejmě neučíte, ale rozvíjíte.
Během ročního pobytu v zahraničí svoje jazykové schopnosti rozvinete, ať chcete nebo
ne. Z těchto důvodů je SRN, ať už pojedete kamkoliv, ideální volba.
Jednou z nepopiratelných skutečností je, že pokud někde budete trávit celý rok studia,
tak se Vám podaří navázat nové kontakty a známosti. Tím do jisté míry obohatíte
sociální síť, kterou si každý z nás kolem sebe buduje.
Proč SRN a proč vůbec Lipsko? Použiji větu jedné mé dobré kamarádky: ”Es ist nur ein
Katzensprung von Tschechischen Grenze”. Myslím si, že v této větě je obsažena
komplexní odpověď na obě předchozí otázky. Žijeme ve střední Evropě, kterou jako
takovou definoval Otto von Bismarck. Celá naše moderní historie je spjata s německy
mluvícím světem. V průběhu studia zjistíte, že systémy vzdělávání i zdravotnictví jsou
velmi podobné, což je dáno historickými konsekvencemi. Proto není od věci, nahlédnout
pod pokličku velmi podobného hrnce, v němž se ale vaří o poznání chutnější polévka než
u nás doma.
Krom jiného v Lipsku studovali i T. G. Masaryk a L. Janáček, takže si můžete být jisti, že
Lipsko už je dávno prověřené.

© Tomáš Filip, 2010
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Proč? 2016
Asi se ptáte, proč další kapitola proč.
…Kapitoly Úvod, Proč a Závěr jsou autorské. To znamená, že nejsou zamýšleny k
úpravám.
Svým zásahem do textu kapitoly Proč byste narušili její koncept … Smazáni
podpisu jejího autora je považováno za nevhodné.
Pokud máte ovšem v případě kapitoly Proč potřebu ji napsat znovu, klidně to udělejte,
připojte k názvu rok aktualizace (např. Proč 2016), svůj podpis a zařaďte ji za stávající
kapitolu Proč…
Bylo nutné vás o tom informovat, aby se vám nestalo podobné faux pas jako mně. Taktéž
jsem přidal copyright symboly k daným kapitolám, abyste nikomu neukradli jeho duševní
vlastnictví.
Tato kapitola již není autorská, tudíž můžete měnit obsah a mazat jméno autora.

Jiří Polcr
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PŘED VÝJEZDEM
Pár bodů, co byste měli, co musíte a co by bylo vhodné udělat…

Před konkurzem a konkurz


sledovat aktuality a stránku zahraničních mobilit na stránkách LF UP – někdy před Vánocemi
se objeví informace ohledně Erasmu, je záhodno si je dobře prostudovat a řídit se jimi



Aby člověk nemusel být v jakési nejistotě, co výběrové řízení přinese, a abychom nebyli
nuceni zase vše znova opisovat, doporučujeme se rozhodně podívat na stránky Centra pro
výuku cizích jazyků http://cja.upol.cz/



Vpravo nahoře bezHranic; Zahraniční styky LF UP – Erasmus. Zde najdete archiv
výběrových řízení, jejich podmínky, průběh a dále pak i rozdělení pobytů mezi studenty, kde
není na škodu si zjistit, kdo byl v Lipsku před vámi, na koho směřovat dotazy, které
nepokryje náš booklet.

Vybrali jste si Erasmus v Lipsku
 Jak jej získat?


včas se přihlásit



splnit podmínky výběrového řízení vyhlášeného Referátem pro zahraniční
styky LF UPOL (vyhlašováno obvykle před Vánoci)

Po výběrovém řízení
Nyní budete v péči referátu pro zahraniční styky LF UP.
Důležité je si uvědomit, že paní referentka je pro vás „jen“ komunikační mezičlánek mezi
vámi a naší fakultou, naším vedením, které má na starosti zahraniční pobyty.
Ostatní záležitosti jsou jenom na vás! Vy sami musíte nečekat a zařídit, co je nutné.

Jak na to?
Na výběrovém řízení se dozvíte, kdy by měla být vaše jména zaslána na Uni Leipzig. (v
našem případě 1-2 dny po výběrovém řízení) Potom na nic nečekejte a pošlete mail paní
Antje Jähne (Antje.Jaehne@medizin.uni-leipzig.de), osobě organizující výuku pro
Erasmus+ mediky, že jste byli vybrání na Erasmus+ pobyt a rádi byste se informovali,
jak dále postupovat. Měli byste obdržet mail od paní Jähne a z Akademisches
Auslandamt (AAA) s dalšími informacemi. Pokud se tak v rozumné době nestane, ozvěte
se znovu.
V mailu se ale neobjeví nic závratného, měl by se týkat vyplnění a zajištění těchto
formulářů:
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Přihláška na Universität Leipzig (UL)
Aktuální informace o přihláškách naleznete na:
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/studium-international/erasmusaustauschstudierende.html
Samotné přihlašování k pobytu Erasmus na Uni Leipzig probíhá ve dvou krocích.
Nejdříve je nutné vyplnit on-line přihlášku, v jejímž rámci si podáváte také žádost
o ubytování na kolejích (viz níže), (případně) přihlášku na přípravný jazykový kurz
(Sprach- und Orientierungskurs). V druhém kroku je nutné vyplněnou vytisklou
přihlášku s podpisem koordinátora na LF UP (RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D) odeslat
spolu s potvrzením o jazykové způsobilosti (Sprachzeugnis) na Akademisches
Auslandamt (AAA) do Lipska. Tento dokument se dá považovat za nejdůležitější. Až po
jeho úspěšném odeslání budete evidování na Uni Leipzig jako Erasmus+ studenti.
Přihlášku (tu poštovní) pošlete bez otálení co nejdříve po konkurzu, datum doručení
totiž rozhoduje o pořadí při přidělování míst na přípravném kurzu. (A na ten rozhodně
chcete jet.)
*Při zkoumání, co všechno máte do Lipska poslat, se dočtete něco o
Krankenversicherungsbestätigung. Tento dokument se neposílá, ale nese se osobně až
při zápisu na Uni Leipzig. Vy ho ale nepotřebujete, jelikož jsme součástí EU a tudíž vám
stačí vaše kartička zdravotního pojištění.

Learning Agreement (LA)
Vyplníte předměty, které chcete absolvovat, a další potřebné údaje o své osobě a necháte
podepsat u paní referentky. Potom zašlete poštou k podepsání paní Antje Jähne. V mailu
ji o tom zpravíte a poprosíte, aby si udělala kopii, a originál vám zaslala zase zpět. Tento
dokument zase tak nespěchá, ale ke konci dubna nejpozději by se měl objevit v Lipsku.

Finanční dohoda
S vyplněným a podepsaným LA dojdete o prázdninách na rektorát a podepíšete finanční
dohodu -> na jejím základě obdržíte stipendium. Stipendium se nabízí už i na dobu
přípravného jazykového kurzu, stačí doložit potvrzení, že jste na něj přihlášeni. Data
doby pobytu napsaná na finanční dohodě musí být shodná s daty napsanými na
závěrečném dokumentu Confirmation of Erasmus Study Period (ale o tom ještě později).
Ve stejný moment Vám bude nabídnuto cestovní pojištění poskytované od UP zdarma.

SYSTÉM VÝUKY
Studium všeobecného lékařství v Německu trvá stejně jako v České republice 6 let a je
rozděleno na 3 základní části: preklinickou (teoretickou), klinickou a praktický rok.
V rámci programu Erasmus může student navštěvovat jakýkoliv předmět 3. -5. ročníku
studia anebo absolvovat předstátnicové praxe povinné v 6. ročníku.
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Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí možnost studovat v Lipsku 4.,
5. nebo 6. ročník studia všeobecného lékařství, přijímací pohovory probíhají tedy od 3.
do 5. ročníku.
V rámci programu Erasmus může student jakéhokoliv ročníku navštěvovat jakýkoliv
předmět 3. - 5. ročníku zdejšího studia nebo si sám / za pomoci Referat Lehre v Lipsku
domluvit praxi na libovolných odděleních.
Systém výuky v Lipsku jednotlivých ročníků, na které máme možnost se podílet:

3. ROČNÍK:
Výuka stěžejních předmětů, jako je patologie, patofyziologie, mikrobiologie
a farmakologie probíhá v intenzivních blocích. Dopoledne běží nepovinné přednášky (á
90minut) určené všem studentům a v odpoledních hodinách praktická cvičení (á
90minut) ve skupinách o 25-30 studentech. Předmět je zakončen písemnou zkouškou,
tzv. klausurou: test 90 minut.
V tomto ročníku dále probíhá výuka některých QSB předmětů (viz níže).

4. - 5. ROČNÍK:
Výuka je rozdělena do tří podjednotek.
7:00 – 12:00

13:00-13:45

14:15-18:00
(příp. 19:00)

UaK
(bloková výuka)

QSB
(semináře)

Vorlesungen
(přednášky)

UaK a QSB jsou povinné, lékaři potvrzují přítomnost studentů do stážových sešitů
(Hefte), kterých je celkem 5:


Chirurgické obory - 4. ročník: OP-I



Nechirurgické obory - 4. ročník: NOP-I



Chirurgické obory - 5. ročník: OP-II



Nechirurgické obory - 5. ročník: NOP-II



QSB - pro celé studium

Uak (Unterricht am Krankenbett)







na sebe navazující bloky (1 blok min. 1 týden, délka závisí na daném předmětu)
praktická část výuky v nemocnici, kontakt s pacienty (odpovídá našemu cvičení)
90 minut, začátek se liší předmět od předmětu
malé skupinky po 5-6 studentech (němečtí studenti mají svou jednu skupinu celý
rok)
účast povinná, možná absence 15% (při 2týdenním bloku 1 den)
část bloků zakončena ústní zkouškou, v případě neúspěchu možnost 2 opravných
termínů
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Doplňující poznámka:
90-ti minutová výuka se může zdát málo, jedná se ale o plně organizovanou
strukturovanou výuku, kdy se většinou na nic nečeká. Každé praktikum má předem
definované téma uvedené v rozvrhu. Některé kliniky poskytují na svých stránkách i
rozsáhlejší popis předváděných výkonů a požadovaných znalostí. V případě chirurgických
oborů má student možnost zůstat na operačním sále déle.
Praktická poznámka:
Erasmus student dostane před začátkem zimního semestru seznam kontaktů vyučujících
všech předmětů 3. - 5. ročníku. Svou účast je třeba nahlásit na jednotlivých předmětech
minimálně jeden týden dopředu. Protože s Vámi bude studovat více zahraničních studentů,
může se stát, že si jich více vybere stejný termín a vaše účast bude z kapacitních důvodů
zamítnuta. Proto je dobré si již na začátku semestru vytvořit „rozvrh“, kontaktovat
jednotlivá pracoviště a mít smluvené pořadí bloků do konce semestru.
Výhodou tohoto systému je, že budete začleněni do německých skupin na místo zvláštní
skupiny Erasmus studentů.

QSB (Querschnittsbereiche)







interdisciplinární obory
rozšiřují teoretické a praktické znalosti právě probíhajícího bloku UaK
o poznatky z jiných oborů
45 minut, začátek většinou v 13:00
účast povinná, možná absence 15%
QSB není povinnou součástí právě probíhajícího UaK, ale samostatným
předmětem
během studia celkem 12 předmětů:
1. Epidemiologie, medicínská biometrie a informatika
2. Etika, historie medicíny
3. Ekonomie, zdravotnický systém, veřejná zdravotní péče (obdobné našemu
sociálnímu lékařství)
4. Infektiologie, imunologie
5. Klinicko-patologická konference
6. Klinická medicína zabývající se vlivy prostředí
7. Geriatrie
8. Urgentní medicína
9. Klinická farmakologie/farmakoterapie
10. Preventivní medicína
11. Zobrazovací metody, radioterapie, radiační ochrana
12. Rehabilitace, fyzikální medicína, přírodní léčba





některé z těchto předmětů prolínají téměř celé studium, jiné se objevují jen
v jednom ročníku, záleží na charakteru předmětu
stejně jako u klinických předmětů je součástí některých QSB blok přednášek, na
jehož konci následuje písemná zkouška (viz níže)
Příklad:
UaK

Den

QSB

Téma

9

Po

Patologie

Mamma-Ca

Klin. farmakologie

Farmakoterapie
v těhotenství

4

Virologie

Infekce v těhotenství

Út

5

Patologie

Ženský genitál

St

11

Radioterapie

Út
Gynekologie 1

St

5
9

Čt
Pá
Po

Gynekologie 2

Čt
Pá

Praktická poznámka:
Erasmus student dochází na předměty, které potřebuje pro svou alma mater nebo které ho
zajímají. V praxi to vypadá tak, že si odchodí jednotlivé stáže (které se téměř každý nebo
každý druhý týden opakují ve stejný den a hodinu) s různými skupinami nezávisle na
pořadí. Známku získá až napsáním klausury na konci přednáškového bloku (viz níže).
VL (Vorlesungen – přednášky)








odpolední přednáškový maratón 4-5 přednášek
1 přednáška = 45 minut, pauza mezi přednáškami 15 minut
jednorázový blok pro všechny studenty daného ročníku
přednášeny všechny předměty, které probíhají v daném roce jako UaK, popř.
některé QSB
pořadí, zastoupení a délka přednáškových bloků pevně daná
účast nepovinná, povinná pouze písemná zkouška (Klausur)
poslední den přednáškového bloku se píše závěrečná klausura (pokud není ve
studijním plánu pro daný semestr uvedeno jinak – aktuální plány jsou přístupné
na studijním portále; přihlašovací údaje do něj obdržíte po příjezdu do Lipska,
stejně jako vytištěný aktuální studijní plán), opravný termín je vypisován na
základě počtu neúspěšných studentů, úspěšně složenou zkoušku není možno
opakovat za účelem vylepšení známky

Praktická poznámka:
Přednášky časově nijak nekorelují s UaK. Pořadí UaK si můžete zvolit sami, přednášky jsou
dané. Je tedy běžné, že praktická výuka předchází teoretické a naopak. Protože budete
pravděpodobně absolvovat předměty z různých semestrů, je možné, že se vám přednášky 4.
a 5. ročníku budou krýt.

POL (Problemorientiertes Lernen)
– studium orientované na problém, naše PBL
10





nedílná součást vybraných QSB, interdisciplinární charakter výuky
4 – týdenní blok
během studia 3 POL-kurzy
o 3.ročník: POL-1 – Infektiologie a imunologie
o 4.ročník: POL-2 – Akutní medicína
o 5.ročník: POL-3 – Geriatrie



výuka každého POL-kurzu má 4 části:

Tutorium

 seminář 4x týdně á 90 minut
 práce v malých skupinách (9-10 studentů)
 samostatné zpracovávání fiktivního strukturovaného medicínského případu

od fyzikálního nálezu po terapii pod tichým vedením tutora, který je přidělen
dané skupině na celou dobu trvání POL-kursu

Přednášky



počet a délka závisí na daném POL-kurzu
teoretická průprava jak k celkové problematice, tak k jednotlivým případům
řešeným v tutoriích

Praktika



praktická část výuky, odvíjí se od daného POL-kurzu
např. POL-2 zahrnuje následující praktická cvičení: radiologická diagnostika
akutních stavů, EKG u akutních stavů, fiktivní urgentní příjem, technické
možnosti záchrany lidského života (simulované silniční havárie, spolupráce s
hasiči, atd.)

E-learning



samostatné zpracování dvou fiktivních případů v teple domova, můžete tedy v
klidu použít všechny studijní materiály
povinné

Zakončení: na konci posledního týdne písemná klausura, popř. praktická zkouška
Praktická poznámka:
POL-kurzy jednotlivých ročníků probíhají v jiných měsících, nekryjí se. Pokud by někoho
tento způsob výuky vysloveně zaujal a měl čas, může se zapsat klidně do všech. Toto je
ovšem nutné se značným předstihem z kapacitních a organizačních důvodů. Pokud jste si
již na začátku pobytu jisti, že chcete některý z POL kurzů absolvovat, je dobré se včas
informovat na studijním oddělení (Referat Lehre) u Erasmus koordinátorky Frau Jähne,
která zájemce odkáže na další kontaktní osobu.
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Tak jako u nás, je i v Lipsku široká škála volitelných předmětů, které můžete
navštěvovat. Některé probíhají během semestrální výuky, jiné pouze v pauze mezi
semestry (blok volitelných předmětů je vyznačený v rozvrhu). Délka a průběh předmětů
11

jsou velmi rozmanité, každý by zasloužil vlastní kapitolu. V některých případech můžete
získat i mezinárodní certifikát např. z tropické medicíny.
Na většinu je nutno se zapsat s předstihem, doporučuji proto si již před začátkem
zimního semestru vytipovat to, co vás zajímá a zabrat si místo co nejdříve.

6. ROČNÍK:
Ačkoli je pobyt Erasmus v Lipsku primárně určen studentům, kteří by zde chtěli strávit
4. nebo 5. ročník, není nemožné odjet i na ročník poslední (i když s vědomím, že zřejmě
nestihnete odpromovat se svými spolužáky, ale o pár měsíců později).
Jak na to?
Postup je v podstatě stejný jako u jiných ročníků. Projít konkurzem, podepsat Finanční
dohodu a vyplnit Learning Agreement, kde ovšem nebudete vypisovat předměty
z rozvrhů, nýbrž obory, ze kterých chcete v Německu vykonat praxi. S evropskými
kredity k převodu není problém, za jeden týden praxe (5 pracovních dní, 8 hodin denně)
vám studijní oddělení přidělí 6 ECTS kreditů. Důležité ovšem je, promyslet termíny praxí
a pokusit se je sladit s termíny státnic na naší domovské univerzitě. Není pak problém,
absolvovat praxi v Německu, nechat si ji uznat a zapsat se přímo k termínu státnice zde v
Česku. Pokud opravdu chcete promovat v termínu se zbytkem ročníku, musíte se vzdát
úvodního jazykově – orientačního kurzu (Sprach- und Orientierungskurs), který
univerzita za poplatek 100€ nabízí, a místo něj na začátku semestru odchodit výuku
Sociálního lékařství + Soudního lékařství + Epidemiologie i se státnicí (tento typ
předmětu s danou praxí v Lipsku absolvovat nelze) a teprve potom odcestovat. Oficiální
začátek semestru se v Lipsku počítá na polovinu října, je tedy možné stihnout
imatrikulaci a potřebné zařizování. Já se ale rozhodla studium prodloužit, zúčastnit se
jazykového kurzu a začít s praxemi později – a nelitovala jsem.
Praktický nácvik- Erasmus Woche (DŮLEŽITÉ PŘEČÍST)
Universität Leipzig nově zavedla pro všechny mediky tzv. Erasmus–Woche: tedy týden
před začátkem semestru na LernKlinik, což je centrum nácviku lékařských dovedností,
absolvujete rychlokurz základních medicínských oborů, vyšetření a slovní zásoby
v němčině za asistence místních mediků. K dispozici jsou nejen velmi reálné figuríny a
modely, ale i nácviky rozhovorů, odebírání anamnéz, ukázky formulářů k vyplnění při
příjmu pacienta (s nezbytným vysvětlením německých zkratek). Tento nácvikový týden
je možné absolvovat, ať už přijedete do Lipska v jakémkoli ročníku. Rozhodně po
obdržení mailu s nabídkou účasti na této akci neváhejte a účast potvrďte. Nejen že se
toho hodně naučíte, ale i poznáte většinu erasmus spolužáků a taky pár německých
mediků, což přijde na začátku semestru velmi vhod.
Termíny a místo praxe
Termíny praxí je pak nejsnazší dohodnou se studijním oddělením v Lipsku (Referat
Lehre, paní Antje Jähne, antje.jaehne@medizin.uni-leipzig.de), která, pokud jí přesně
nadiktujete termíny a zvolená oddělní, vám praxi sama dohodne na
Universitätsklinikum Leipzig. V Lipsku jsou však i další nemocnice, a pokud byste měli
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zájem absolvovat praxi jinde, než ve „fakultní“ nemocnici, musíte si ji domluvit sami.
Většinou to však není problém, stačí poslat mail sekretářce nebo šéfovi požadovaného
oddělení, sdělit základní informace o sobě (Erasmus studenti z Česka, který ročník,
jazykové znalosti) a na jak dlouhou „Famulatur“ (=praxe) byste u nich chtěli být.
Za sebe mohu pro praxi z chirurgie velmi doporučit Parkkrankenhaus Leipzig, Abteilung
für Allgemeine- und Viszeralchirurgie, kde mají skvělý přístup ke studentům a opravdu
jim chtějí něco předat. Z dalších nemocnic v Lipsku: Herzzentrum Leipzig, St. ElisabethKrankenhaus, Klinikum St. Georg, Evangelisches Diakonissenkrankenhaus.
Průběh praxe
Ač to českému studentovi může připadat náročné, medici na praxi v Německu opravdu
respektují pracovní dobu daného oddělení. Začátek i konec se liší podle nemocnice a
oddělení, ale vesměs musíte ráno nastoupit mezi sedmou a půl osmou a zůstat do 16:00
odpoledne. Nehrozí však žádné „opírání o zeď“. Medici mají na starost příjem nových
pacientů, odběry krve i hemokultur, zavádění flexil, EKG záznamy, asistenci lékařům při
malých výkonech u lůžka i samostatné provádění méně náročných výkonů (měření
Ankle-Brachial-Index, převaz tlakových obvazů po srdeční katetrizaci). Na sálech jste
člověkem, který „připravuje“ pacienta těsně před operací, včetně cévkování, rouškování,
nezřídka pak prvním (častěji ale druhým) asistentem při některých výkonech.
Na oplátku v některých nemocnicích (Universitätsklinikum Leipzig) dostanete poukazy
na obědy zdarma, jakožto „zaměstnanci“.
Na praxi neexistuje docházkový list, nikdo nepočítá s tím, že byste si dovolili nepřijít. Po
předchozí domluvě je ale většinou možné dojednat nějaký den volno nebo dřívější
odchod.

JAK SI SESTAVIT ROZVRH?
Co musíte?
Splnit základní podmínky programu Erasmus (tedy nasbírat určitý počet kreditů, dle
Finanční dohody 15 za semestr) a všechny povinnosti vyplývající z finanční dohody.
Zbytek již závisí na Vás. Můžete si zapsat jakýkoliv předmět 3. - 5. ročníku, navštěvovat
volitelné předměty, domluvit si prázdninové praxe…
Je možné využít možností, které u nás nejsou, soustředit se na to, co Vás baví, získat
kredity za předměty, které k zakončení ročníku v ČR v podstatě nepotřebujete (budou
ale součástí diplomu na konci studia) a pak si prodloužit studium. V následující části se
zaměřím na sestavení rozvrhu, kdy si chcete splnit předměty paralelní ke studiu v
Olomouci a pak normálně pokračovat bez prodlev.
Tvorba rozvrhu na základě olomouckého kurikula:
A-předměty:
1)

Vypište si všechny A-předměty studia vašeho ročníku VŠEO UPOL, projděte si jejich
sylaby, velmi důležitý je způsob zakončení:
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UPOL

Universität Leipzig

Zápočet, kolokvium

Zakončení bloků UaK – ústní zkouška

Zkouška

a) zakončení bloků UaK – ústní zkouška +
klausura na konci bloku přednášek
b) účast na QSB + klausura

2)

Vyberte si z nabídky předmětů v Lipsku ty, které korelují s daným A-předmětem a
jeho zakončením. Většinou se jedná o UaK s přednáškami, popř. QSB s
přednáškami. Protože naši němečtí kolegové mají trochu jiný rozptyl předmětů,
např. neurologie, psychiatrie v 5.ročníku, gynekologie, anesteziologie ve 4. ročníku,
připravte se na to, že budete skákat z ročníku do ročníku.


Příklad č .1
UPOL:
4. ročník - Vnitřní lékařství II. (pneumologie, kardiologie), zakončeno zápočtem
Universität Leipzig:
4. ročník - samostatné dva bloky UaK – pneumologie, kardiologie, musíte absolvovat obě
ústní zkoušky, abyste splnili podmínky zápočtu v ČR
Doplňující přednášky k těmto předmětům jsou nepovinné, klausura je komplexní s dalšími
podobory vnitřního lékařství, psát ji ale nemusíte.



Příklad č. 2
UPOL:
4. ročník - Neurologie, zakončeno zkouškou
Universität Leipzig:
5. ročník – Neurologie UaK (zakončeno ústní zkouškou) + přednášky (zakončeno klausurou)



Příklad č. 3
UPOL:
4. ročník – Radiologie, zakončeno zkouškou
Universität Leipzig:
QSB 9 – 3., 5. ročník semináře – pouze docházka, 4.ročník – přednášky + UaK (zakončeno
klausurou)



Příklad č. 4
UPOL:
4. ročník – Farmakologie, zakončeno zkouškou
Universität Leipzig:
3. ročník – Pharmakologie - intenzivní několikatýdenní blok (dopoledne přednášky,
odpoledne semináře), zakončeno klausurou

Pokud nenajdete německý ekvivalent některého předmětu, lze si jej splnit doma ve
volném čase mezi semestry. Těchto předmětů je minimum.
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3)

Časový soulad: Je dobré sladit UaK s přednáškami, klausura se lépe píše, pokud již
máte praktické cvičení za sebou.
Důležité je si i uvědomit, že v Lipsku není něco jako zkouškové období, všechny
klausury se píší během doby, kdy normálně probíhá výuka. Nezapomeňte tedy
vyhradit si čas na učení. Jak si to rozvrhnete je na Vás, každý máme ke všemu
individuální přístup.

4)

Přihlašování na předměty: před začátkem semestru dostanete seznam kontaktů na
garanty všech předmětů. Na každý předmět se musíte přihlásit minimálně týden
dopředu. Doporučuji si vytvořit rozvrh již na začátku a smluvit si pořadí předmětů
na celý semestr, abyste nebyli náhodou z kapacitních důvodů odmítnuti. Všem
kontaktním osobám z vašeho seznamu napíšete jednoduše mail s údaji, který týden
byste se chtěli konkrétní výuky zúčastnit, počkáte na odpověď, a je to. Pakliže
nebude zrovna místo (stalo se jenom nám jednou anebo vůbec), vyberete si jiný
předmět, ještě něco změníte, tak aby to pěkně všechno pasovalo. Ještě před
začátkem výuky, bez stresu.

B- a C-předměty
Mezi UaK, QSB, POL naleznete i předměty, které korelují s našimi povinně-volitelnými či
volitelnými předměty.
Prázdninové praxe
Na Uniklinikum Leipzig je také možnost absolvovat u nás povinné tzv. prázdninové
praxe (v Německu „Famulatur“). Všechny důležité informace dostanete dva týdny před
začátkem semestru na informační schůzce. Pokud máte zájem absolvovat praxi, zajdete
za paní Jähne, sdělíte termín a místo, a paní Jähne vše potřebné zařídí.
Ostatní
Lipsko skýtá také možnost zapojit se do činnosti různých vědeckých institucí se
zaměřením na různé obory: od antropologie, přes molekulární biologii až po kognitivní
neurovědy. Některé jsou součástí univerzity, jiné, jako třeba Max-Planck-Institut für
Kognitions- und Neurowissenschaften, jsou na univerzitě nezávislé. Studenti jsou
přijímáni buď jako placená pomocná síla na vypsaná místa, nebo se dobrovolně hlásí na
neplacenou praxi. Přihlášky se podávají na některé instituce striktně čtvrtletně, proto je
dobré si informace obstarat předem. Záleží jen na Vašich časových možnostech a
prioritách.
Více o Max-Planck-Gesellschaft na http://www.mpg.de/de .

UKONČENÍ POBYTU
Vše si pořádně prostudujte a přivezte všechny formuláře, které máte přivést. Vyřizování
těchto věci rozhodně nenechávejte na poslední chvíli. Odhlašování lze rozdělit na tři
části, ideální doba pro začátek je 3 až 4 týdny před odjezdem.
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Na LF v Lipsku
 informovat studijním o datu vašeho odjezdu a domluvit se na datu, kdy potřebujete mít
všechny věci ze strany Uni-Leipzig zpracované
o Rozhodně to nenechávejte na poslední chvíli, protože vždy je něco třeba trochu opravit.
 donést na studijní všechny dokumenty (i když vám bude ještě něco chybět, referentka to začne
zpracovávat a pak už pouze doplní maličkosti), které jsou třeba k vyplnění „Transcript of
Records“ (výpis známek a vámi absolvovaných předmětů); vše, kde máte nějakým způsobem
zaznamenanou účast, popřípadě známku ze zkoušky, si nechte zapsat
o POZOR: výsledky zkoušek jsou dostupné na internetu, ale vždy po 8 týdnech od zveřejnění
se smažou, takže si je tiskněte ihned, v létě už budou známky ze zimního semestru
nedostupné
 důkladně si vše projděte, klidně znovu a znovu nechte opravit, pokud něco nebude sedět,
protože z ČR se Vám to bude vyřizovat o poznání hůř
 PRAXE: Na začátku pobytu vám paní Jähne předá k vyplnění ze všech praxí
FAMULATURZEUGNIS, který je v angličtině i němčině zároveň. Doporučuji udělat si kopii a na
konci praxi si nechat podepsat vždy dva originály. Na konci pobytu pak z každé praxe
odevzdáte jedno potvrzení paní Jähne - ta podle nich sestaví potvrzení data vašeho pobytu
(nutné kvůli finanční dohodě).

Na Uni Leipzig
 je třeba provést několik úkonů, předtím než odjedete, všechny jsou jasně a přesně popsány
zde:
http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/studium-international/allgemeineinformationen/am-ende-des-studiums.html
 doporučujeme vše dobře prostudovat a provést, na rektorátu totiž žádné „ALE“ nefunguje

V SRN
 se musíte odhlásit z místa přechodného pobytu, na úřadě se odhlásíte jenom s potvrzením o
vystěhování, které dostanete na požádání u vaší odpovědné osoby na kolejích
 zrušit účet v bance, v případě že si ho hodláte ponechat, přehlásit v bance adresu bydliště,
banka Vám může navíc na novou adresu zaslat formulář k prohlášení o zdanění v zahraničí,
který je také nutné odevzdat/odeslat
 pokud využíváte BahnCard 25, je nutné nejpozději 6 týdnů před vypršením její platnosti odeslat
na BahnCard-Service písemné odstoupení od smlouvy, jinak Vám na Vaši adresu pošlou novou
kartu s účtem na 39 eur. Při nezaplacení účtu hrozí penále!
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Po příjezdu
 o svém příjezdu informujte studijní referentku na LF UP - doporučujeme si domluvit schůzku v
nejbližším možném termínu po příjezdu do ČR. Jelikož jsou ale prázdniny, tak nečekejte, že
přijedete, všechno vyřídíte druhý den a pak už můžete plánovat zbytek prázdnin. Paní
referentka i paní proděkanka mají někdy volno, tak si jenom nechte trošku volnější
prázdninový program, abyste se mohli na děkanát dostavit, když tam budou všichni přítomni.
 v kanceláři zahraničních styků na rektorátu UP ukončíte finanční dohodu, odevzdáte pojištění
(plastovou kartičku), kopii Transcript of Records a originál Confirmation of Study Period
(Zeitraum Bestätigung)
 na studijním oddělení jsou Vám na základě přivezeného Transcript of Records (v němčině
a angličtině) uznány adekvátní předměty u nás na LF a stejně tak zkoušky
o Doporučujeme předem projít bílou knihu, připravit si všechny podklady a vše co
potřebujete uznat tak, aby to proděkan/ka mohl/a pouze zkontrolovat a podepsat v
indexu. V případě nějakých nejasností se zeptat na studijního referenta na LF UP.
o Je třeba být připraven a postupovat s dostatečnou mírou slušnosti, protože je třeba mít
na vědomí, že „poškozeni“, můžete být pouze vy. Je ovšem třeba říct, že nám bylo bez
problému uznáno vše, co jsme si přivezli.
o V pátém ročníku je SRZ z Pediatrie, která se dle zákonů ČR musí z pochopitelných důvodů
absolvovat v ČR (praktika jsem odchodil v Lipsku a poté se zapsal na regulérní termín SRZ
a absolvoval ji řádně na LF UP)


na referátu pro zahraniční styky na děkanátě odevzdáte kopie Transcript of Records a
Confirmation of Study Period (což je dokument, na kterém musí být uvedena stejná data
začátku a konce pobytu jako na Finanční dohodě, zmíněný výše)



na adrese http://erasmus-databaze.naep.cz/ vyplníte závěrečnou zprávu z pobytu Erasmus.
Uživatelské jméno a heslo obdržíte předem na e-mail.



doplníte tento booklet a poskytnete jeho aktualizovanou verzi dalším generacím
(editovatelný soubor je k dispozici u Mgr. Pavla Kurfürsta nebo RNDr. Marcely Bezdičkové,
Ph.D.)



vše zakončíte tím, že se na studijním oddělení LF zapíšete do dalšího ročníku

PENÍZE
Na stránkách Univerzity Lipsko je napsáno, že má přijíždějící student počítat
s měsíčními náklady na pobyt ve výši asi 650 Euro. Samozřejmě náklady jednotlivých
studentů se mohou značně lišit. Obecně lze ale říci, že východního Německa se nemusíte
obávat.
Měsíční stipendium pro Erasmus studenty z ČR je 400 EUR (údaj platný pro rok
2015/2016). Tuto částku dostáváte ze státních fondů, proto se nedivte, až budete
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porovnávat výši stipendia se studenty z jiných států EU. Stipendium poskytované
českým studentům patří k těm štědřejším, proto byste neměli mít problém s penězi
vystačit. Podle mého názoru stipendium v pohodě pokrývá rozdíl mezi náklady v
Olomouci a Lipsku, takže by vás rok v Lipsku neměl vyjít dráž než rok v Olomouci.
Životní náklady v Německu jsou samozřejmě o něco vyšší než v ČR, ale rozhodně zde
není tak markantní rozdíl, jak je u nás démonizováno. Rozdíl je především v ceně služeb,
ale co se týče běžných věcí, jako třeba potraviny, drogistické zboží nebo oblečení, budete
překvapeni, že spoustu věcí nakoupíte i výrazně levněji.
Po přihlášení se na Buergeramt (což je povinná záležitost a při zápisu na univerzitě
dostanete další informace) v Lipsku získáte tzv. Zuzugsbonus (za to, že jste si vybrali pro
studium právě Leipzig), ve výši 150 EURO.
UBYTOVÁNÍ
Na výběr máte dvě možnosti:

Koleje
Nejčastěji buňkový charakter: 1 buňka zahrnuje koupelnu, kuchyňský kout a dva
pokoje, vždy po jednom lůžku. Pokoje jsou vybaveny pouze nábytkem, chybí peřina s
polštářem, lampička, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba (tedy vybavení, na
které jsme zvyklí z českých kolejí).
Lokalita: doporučuji koleje blízko nemocnice, tedy i kousek do centra města:
Straße des 18. Oktober , Philipp-Rosenthal-Straße, Tarostraße, Nürnberger Straße
Cena: záleží na dané koleji (vzdálenosti od centra) a velikosti pokoje: cca 200 EUR,
apartmán: 215 – 240 EUR.

Bydlení na privátě: WG (Wohngemeinschaft)
Velmi různorodé, obdobné privátům v ČR. Vybírají si Vás spolubydlící. Cena se odvíjí
od lokality, stavu privátu, velikosti pokoje, počtu nájemníků, ale není přemrštěná.
Jednu z těchto možností si musíte zvolit asi 2-3 měsíce před odjezdem. Proč? Při
odeslání žádosti na ubytování na koleji musíte spolu s dalšími údaji zaslat i oskenované
potvrzení o přijetí na uni a toto potvrzení obdržíte většinou 2-3 měsíce před odjezdem.
Koleje – vyplníte on-line žádost, kde nastavíte finanční parametry a zadáte
odstupňovaně Vaši vybranou lokalizaci. Posléze Vám budou chodit nabídky. Na ty je
třeba odpovídat obratem! Není to však nic složitého, jen se po vás chce, abyste kliknuli
na tlačítko „Beru tuhle kolej“ anebo „Neberu, hledejte dále.“ Někdy to však nevyjde (jak
se to stalo třeba mě) a vy musíte kontaktovat „Ansprechpartner“ a požadované koleje,
který to však vyřeší.
http://www.studentenwerk-leipzig.de/wohnen/onlinebewerbung
WG – stačí mít doma počítač, internet a trpělivost hledat. Pro studenty, kteří se v Lipsku
zdržují jenom 1 – 2 semestry je nejvhodnější tzv. Zwischenmiete (někdy také
„Kurzfristige“), kdy je pokoj už zařízený, a předchozí majitel ho pronajímá po dobu, kdy
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je také pryč (třeba také na Erasmu ). Na stránkách na sebe pronajímatelé nechávají
email, telefon nebo skype a můžete s nimi už rovnou domlouvat.
Nebo vyplníte přihlašovací formulář, který pošlete na Akademisches Auslandsamt, který
Vám bude posílat nabídky.
www.wg-gesucht.de
www.studenten-wg.de
http://www.zv.unileipzig.de/fileadmin/user_upload/Studium/akademisches_auslandsamt/pdf/privatquartie
r.pdf
Praktická poznámka:
Ať už si pro bydlení vyberete koleje nebo WG, dost možná se stane, že po příjezdu budete
shánět věci, které se buď nikam nevešly, nebo jste na ně zapomněli (nádobí, příbory, kabel
k internetu,...). V takovém případě máte štěstí, že jste si vybrali pro pobyt právě Lipsko,
neboť spojení s ním pro některé z nás nezůstalo pouze u Erasmu. Od srpna 2014 jsme
připravili krabici s věcmi, které se mohou po příjezdu prostě hodit. Krabice bydlí
dlouhodobě v Lipsku i s Tomášem Filipem (kontakt: Tfilip83@gmail.com) a myšlenka je
taková, že ji budete mít během celého pobytu u sebe, její obsah používat, na konci můžete
třeba i o něco doplnit a poté opět necháte v Lipsku pro další přijíždějící. Takže pokud máte
o využití námi připravených věcí zájem, neváhejte Tomáše kontaktovat.
Další praktická poznámka:
Jestliže se rozhodnete pro ubytování na koleji, přihlášku pošlete ihned, co obdržíte
potvrzení o studiu na Univerzitě Leipzig. Opravdu nejlépe v ten samý den. Klidně i dva tři
dny, týden později. I tak na 98% kolej dostanete, ale jistota je jistota.

STRAVA
V Lipsku je rozsáhlá síť menz. Kvalita a rozsah nabídky jídel se liší menza od menzy,
celkový dojem je ale velmi dobrý. V hlavní menze v centru města (Mensa Am Park) je i
možnost obědů v sobotu a v pracovní dny i večeří (kromě pátku).
Cena obědu: 1,50 – 4,00 EUR, závisí na jednotlivých jídlech.
V nabídce je kromě hlavních jídel i možnost namíchat si vlastní salát (malá porce od 1
EUR) nebo těstoviny (1,70 EUR, pouze hlavní menza), dále různé dezerty a nápoje.

DOPRAVA
Flixbus
Autobusová společnost poskytující autobusové spoje napříč celým Německem. Pro nás
v roce 2015/2016 jednoznačná volba. Autobusy kromě německých měst jezdí i do Prahy
a tudíž se z Prahy pohodlně dostanete přímo do Lipska. Autobusy velkoryse odjíždí co
dvě hodiny, a když nejedete zrovna v pátek odpoledne, anebo i tento lístek koupíte
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dostatečně včas, jedna cesta vás vyjde na jedinečných 17€. Všechno pohodlně přes
www.flixbus.cz
V době aktualizace jsem zaslechl, že do Lipska jezdí nově i Regiojet, tak na to taky
rozhodně mrkněte.

Vlak
Deutsche Bahn versus České dráhy
Není třeba porovnávat, výsledek je příliš jednostranný. Vřele doporučujeme prostudovat
stránky a aktuální nabídky. Popřípadě po důkladném zvážení, jak moc budete cestovat,
pořídit nějakou slevovou kartu (z vlastní zkušenosti 25% je dostačující), ale upozorňuji,
že se vyplatila, když jsem alespoň jednou měsíčně cestoval někam dál (domů nebo
někam na výlet).
Jinak doporučuje především tarify Sachsen Ticket, event. Sachsen-Böhmen Ticket
a Europa Special.

Auto a Mitfahrgelegenheit
Pro ty, kteří mají vlastní, je SRN země zaslíbená.
Tzv. Mitfahrgelegenheit je velmi propracovaný systém cestovaní, který u nás nemá zatím
obdoby, nicméně jej lze využívat i na našem území.
Vysvětlení základního principu:
Člověk často někam cestuje autem sám. Aby snížil svoje cestovní náklady, nabídne za
určitých standardních podmínek další místa náhodným cestujícím, kteří se za oplátku
podílí na finančních nákladech cesty. Obvyklá cena se pohybuje mezi 5 a 7 Eury za 100
km, takže z Lipska do Prahy (nebo naopak) se dostanete za 15 Eur, což je výrazná úspora
oproti cestování vlakem.
 více info na http://www.mitfahrgelegenheit.de
Tento druh cestování má v Německu vybudovanou tradici, takže riziko se nedá srovnat s
českým cestováním „stopem“.
Systém zahrnuje i nabídky na cestování vlakem ve skupinách (skupinové slevy), což pak
přináší v podstatě stejné ceny jako autem.
Obecně není cestování v SRN levné, ale při troše zamyšlení, plánování a snahy lze
cestovat za velmi přijatelné ceny (a k čemu jinému by měla sloužit vytříbená mysl
vysokoškoláka :) než k tomuto zamyšlení).

Kolo
(tento druh dopravy si opravdu zaslouží větší nadpis)
Není špatné počasí, pouze špatně oblečený cyklista. Zásadní a základní dopravní
prostředek po městě. Lze přivézt vlastní nebo bez problému koupit na místě nějaké
starší. Je nutné si pořídit opravdu dobrý zámek, na něm opravdu nedoporučujeme šetřit.
Lipsko je na rovině a protkané cyklostezkami, takže vřele doporučujeme.
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Vždy v první víkend v měsíci se na starých trzích (Alte Messe) v Lucky Bike koná burza
ojetých kol. Doporučuji tam jít minimálně hodinu před otevřením, a nejít sám. Lidí je tam
opravdu hodně, a když už nějaké hezké kolo najdete, je dobré si „pojistit“ a nechat ho
někým hlídat a vy můžete hledat dál. Popřípadě to můžete zkusit také přes eBay, nebo na
http://www.dsble.de/ .
Další možnost, kde koupit kolo, je http://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/leipzig/ ;
internetový bazar, kde se dá koupit mimo kolo plno dalších parádních věcí.

MHD, neboli LVB
Jako součást studentských výhod získáte možnost cestovat zdarma městskou
hromadnou dopravou. „Rund um die Uhr“ (24h denně), nejen po Lipsku, ale i po
okolních oblastech, takže se dá tramvají, busem, vlakem prozkoumat i blízké okolí.
V každý den od 19.00 do 5:00 hodin ráno si se sebou do tramvaje můžete vzít i kolo.
Jednoduše paráda! (na druhou stranu platíte studentský poplatek ve výši cca.
200€/semestr, takže to cestování úplně zdarma není, to jen aby nebylo radosti
přespříliš)

PŘÍPRAVNÝ A ORIENTAČNÍ KURZ
Jako studenti Erasmu na Uni-Leipzig máte možnost se jej za poplatek 100 Euro zúčastnit.
Koná se vždy od poloviny září do začátku semestru (neplatí pro studenty medicíny,
začínají ještě o týden později než všechny ostatní fakulty), tedy tři týdny. Je třeba se na
něj přihlásit co nejdříve, tedy už v době vyřizování Learning Agreement a on-line
přihlášky, protože kapacita kurzu je omezená a rozhoduje včasné přihlášení.
Proč se jej zúčastnit?
seznámíte se s lidmi, kteří jsou na tom v danou chvíli stejně
vyřídíte si věci, které musíte tak jako tak vyřídit na začátku svého pobytu
v poklidu před tím, než začne výuka (úřady, povolení, smlouvy)
● sžijete se s novým prostředím
●
●

Proč ne?
●

nenašli jsme

JAZYKOVÁ ŠKOLA
Jako Erasmus studenti v Lipsku se můžete zapsat zadarmo do některého z kurzu
němčiny, který je pořádán Studienkolleg Sachsen.
http://www.uni-leipzig.de/stksachs/
Před zápisem projdete rozdělovacím testem, který určí úroveň znalosti jazyka (pokud
absolvujete rozřazovací test už v rámci úvodního jazykového a orientačního kurzu,
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znovu ho psát nemusíte). Podle toho jsou vám nabídnuty kurzy, které můžete
absolvovat.
Kurzy se konají vždy v odpoledních hodinách. Lze je rozdělit do dvou: intenzivní
(3x týdně 4 hodiny) a klasické (1x týdně 1,5 hodiny)
Intenzivní kurzy se bohužel platí a o klasických kurzech se každý musí rozmyslet sám.
Osobně jsem na žádném kurzu nebyl, takže nemůžu poreferovat o svých zkušenostech.

SPORT
Stejně jako v Olomouci existuje i v Lipsku organizace zajišťující nabídku sportovních
aktivit a kurzů po dobu semestru a částečně i v době mezisemestrálního volna. Nabídka
je opravdu široká a cena jednotlivých kurzů se velmi liší. Některé jsou zdarma, některé
za symbolické poplatky např. 10 Euro na celý semestr, jiné opravdu dost drahé. Zápis do
kurzů probíhá elektronicky asi 2 až 3 týdny před začátkem semestru (často i po ránu a
systém se bortí podobně jako STAG při kroužkovém předzápisu, ale stihnout se přihlásit
alespoň na jeden sport se dá). Je tedy třeba si pohlídat termín předzápisu, přichystat
všechny přihlašovací informace (fakulta, bydliště v Lipsku..) a kurz pak do 3 dnů zaplatit,
jinak rezervované místo propadá náhradníkům.
http://www.hochschulsport-leipzig.de/
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WILMA

„die WillkommensInitiative für in Leipzig Mitstudierende AusländerInnen“
Organizace studentů z Univerzity v Lipsku, kteří se věnují zahraničním studentům.
Wilma je velmi propracovaná organizace s širokou paletou nabídek pro volný čas.
Organizují jednodenní i víkendové výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, sportovní
aktivity, tzv. „Montagskneipe“, divadelní představení, party a různé jiné nahodilé akce, o
kterých vás průběžně mailem informují.
Výhoda cestování s Wilmou je prakticky nejnižší možná cena.
http://www.wilma-leipzig.de/

STUDENTSKÝ ŽIVOT
Lipsko, jako studentské město, nabízí širokou škálu kulturního vyžití. V podstatě vše, na
co si vzpomenete. Zmíním několik tipů.

Opera, balet, divadlo
Junior-Card:
Pro všechny mladší 26 let, cena 10 Euro, platí celý rok, na základě této karty si před
představením můžete koupit lístek za velmi výhodné ceny. I kdybyste šli jenom jednou,
vyplatí se. (K dostání je přímo na pokladně Oper Leipzig).
http://www.oper-leipzig.de/

Kino
Ceny jsou během týdne odstupňovány. Na začátku týdne až dvakrát nižší než o víkendu.
(Cinestar v centru – v pondělí den pro studenty, po předložení průkazu za 5 €, úterý
Kinotag pro všechny za 6€. Jen je problém najít film v originálním znění, ten se hraje
maximálně jednou do týdne, jinak komplet všechny filmy dabované).
Vedle velkých kinokomplexů najdete ve městě i malá nezávislá kina hrající alternativní
filmy. Například:
http://www.kinobar-leipzig.de/
http://www.bofimax.de/NET/main_reginaleipzig.html
http://www.luru-kino.de/

Kluby, bary, hospody, restaurace
Montagskneipe – každé pondělí pořádá studentská organizace Wilma setkání
zahraničních studentů, místo setkání se každý měsíc mění
Moritzbastei – největší studentský klub, kde se soustředí nejen hudební kulturní život
To jsou dva základní záchytné body. Dalších možností je více než dost.
http://kreuzer-leipzig.de/
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KONTAKTY


Uni Leipzig

http://www.uni-leipzig.de/


Lékařská fakulta

http://www.uniklinikum-leipzig.de/


Studentský portál, kde jsou oznamovány výsledky zkoušek

https://student.uniklinikum-leipzig.de


Fórum studentů lékařské fakulty, kde je možno také získat studijní materiály

http://www.leipzig-medizin.de


Studijní referenti (před použitím doporučujeme ověřit aktuálnost):
o celouniverzitní pro Erasmus:
Christiane Schmidt - Christiane.Schmidt@zv.uni-leipzig.de
o na lékařské fakultě
Antje Jähne - Antje.Jaehne@medizin.uni-leipzig.de



Koleje a menzy

http://www.studentenwerk-leipzig.de/


Univerzitní sporty

http://www.hochschulsport-leipzig.de/


Jazyková škola Uni Leipzig

http://www.uni-leipzig.de/interdaf/interdaf/about_us.html
http://www.uni-leipzig.de/stksachs/index1.html


Německé dráhy

http://www.bahn.de/


Spolujízda - Mitfahrgelegenheit

http://www.mitfahrgelegenheit.de/
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FAQ, praktické rady, tajné tipy…
Kolo – Lipsko je město cyklistů, žádné zebry pro chodce, nýbrž všude přídatné pruhy
pro cyklisty. K tomu poznání, že člověk je v Lipsku na kole rychlejší než v tramvaji, vás
donutí také jedno kolo koupit.
Jelikož se stoprocentně účastníte orientačního kurzu, je jasné, že si musíte kolo koupit.
Kurz začíná v půlce září, ale semestr až 1. října. Vaše uni-card a s ní i bezplatné mhd vám
tedy první dva týdny pobytu neplatí. Týdenní lístek pro studenty stojí 17€ (pro
zajímavost, jedna obyčejná jízdenka 2,50€), starší kolo internetového bazaru 50€ (ale
kdo šetří, může najít i levnější).
Sylabus – na studijním portále lékařské fakulty Lipsko jsou zobrazené vždy pouze
sylaby týkající se konkrétního semestru. Proto po rozdělení pobytů doporučujeme si
stáhnout sylaby předchozího letního semestru (duben – srpen). Proč? V době, kdy do
Lipska přijedete a budete si sestavovat váš rozvrh, už nebudete mít šanci se podívat, jak
vypadal (na ukázku) předchozí letní semestr, a tudíž si svůj rok nemůžete úplně
dokonale rozvrhnout. Když si ale nic nestáhnete, nevěště hlavu, zase takový problém to
není.
Tandem – Ač to zní šíleně, v Lipsku se najde několik studentů, co se učí česky. Najděte si
oficiální stránku Tandem Lipsko, kterou spravuje filosofické fakulta, zveřejněte si svůj
inzerát a pak se jen těšte na kvalitní pokec.
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ZÁVĚR
Kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych jela znovu, neváhala bych s odpovědí: ano.
Dva semestry strávené v Lipsku jsou pro mě zkušeností na celý život. Jednak v oblasti
profesní, kdy jsem získala zkušenosti se systémem vzdělávání a zdravotním systémem v
Německu, dále v oblasti osobní, kdy vedle jazykových dovedností člověk získá spoustu
kontaktů, přátel a pocit, že se dokáže postarat sám o sebe v cizí zemi.
Dále bych chtěla podotknout, že všechny informace a zkušenosti, které výše uvádíme,
jsou platné k datu vydání. I když se za rok nezmění celý systém, najdou se informace,
které již budou zastaralé. Naší vizí je, aby studenti, kteří se v následujících letech účastní
programu Erasmus v Lipsku tento booklet aktualizovali, popřípadě rozšiřovali, a tím
prokázali službu studentům mladším.
Na úplný závěr bych chtěla za nás za všechny poděkovat všem osobám a institucím,
které nám tento pobyt umožnily, pomáhaly se všemi problémy, odpovídaly na naše
dotazy a za hladký průběh návratu na alma mater.

© Jana Tomčalová, 2010
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