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Před odjezdem: 

Ze strany Vídně: 

    Obdržíte email od kontaktní osoby vídeňské univerzity (MUW) 
s pokyny, jak se zaregistrovat do jejich systému (online 
přihláška). Nutné! Nestačí zaslat pouze Learning Agreement.  

    Pro vyplnění je potřeba znát předměty, které budete chtít 
absolvovat. Lze různě kombinovat předměty určené pro jeden 
školní rok. Pokud byste chtěli kombinovat předměty z různých 
školních roků, je nutno se zeptat vídeňské strany, zda je to 
možné.  

     K vyplnění je potřeba znát různé kódy (oboru, školy apod.)  

     Jsou k dohledání na internetu. 

 



Před odjezdem: 

Ze strany Vídně: 

     Zde bych jen napsala pár poznámek, které mi dělaly potíže, co 
se týká vyplňování online přihlášky do vídeňského systému. 

     Zodpovědná osoba je pan děkan. 

     Kontaktní osoba je pan/í referent/ka pro zahraniční styky. 

     5. ročník volí : EQF level 7 master 

     Erasmus kód naší instituce: CZmezeraOLOMOUC01 

     Mezinárodní standartní klasifikace vzdělávání (ISCED):  0912 

     ISO : CZ-712 

 

NUTNO OVĚŘIT SPRÁVNOST U VŠECH ÚDAJŮ!!!!!!!!!! 



Před odjezdem: 

Ze strany Vídně- výběr předmětů: 

     Seznam předmětů a jejich popis najdete na webových 
stránkách vídeňské univerzity buď sekci zahraničních mobilit, 
nebo mezi seznamy předmětů pro oficiální vídeňské mediky 
(https://www.meduniwien.ac.at/homepage/content/studium-
lehre/international/ects-information-package-course-
catalogue-studienfuehrer/ 

 

https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-
2015/?state=0-71172-4080/9-10-semester ) 
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Před odjezdem: 

Ze strany Vídně – výběr předmětů: 

    Osobně bych doporučila studentům, co vyjíždí na pátý ročník 
zvolit si: ORL, Oční, Gynekologii a porodnictví, ARO.  

     Z časového hlediska je možné např. místo ARa absolvovat 
výuku na Pediatrii. Tam složená zkouška z pediatrie Vám ale 
nebude uznána paní proděkankou místo státnice (samotné 
odchození předmětu Vám však uznáno bude). Pokud byste 
měli zájem pediatrii ve Vídni přesto absolvovat, doporučuji se 
sejít také s vedoucím výuky pro pediatrii na LFUP a s ním to 
probrat. A také se pro jistotu znovu zeptat paní proděkanky, 
zdali Vám zkouška opravdu nebude uznána. 

 
Paní proděkanka = proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku 



Před odjezdem: 

Zvolení si absolvovaného semestru: 
     Jediné v čem je zimní semestr odlišný od letního je způsob 

závěrečné zkoušky. V zimním semestru absolvují zkoušku z 
velké části pouze studenti Erasmu, kteří vyjeli na jeden 
semestr.  

     Zkouška v zimním semestru je písemná, s volnou tvorbou 
odpovědi, probíhá v jeden den, ze všech absolvovaných 
předmětů (všechny otázky jsou v jednom sešitu, vyplňovány 
naráz), přičemž na každý předmět máte cca hodinu. 

     Zkouška v letním semestru probíhá s oficiálními vídeňskými 
studenty, podmínky jsou stejné, ALE místo volné tvorby 
odpovědi jsou odpovědi stylem multiple-choice. 

     Ke zkoušce si můžete přinést slovník. 



Před odjezdem: 

Ze strany LF UP: 

   Pro naši univerzitu je potřeba vyplnit jen Learning Agreement, 
s čímž by po vyplnění Online přihlášky pro vídeňskou 
univerzitu neměl být problém. Budete zadávat vesměs stejné 
informace. Zvolené předměty prokonzultujete s paní 
proděkankou pro 4-6.roč.všeob.lék. a pokud Vám je uzná, 
přinesete LA naší paní referentce pro zahraniční styky, která 
Vám zařídí podpis pana děkana. Podepsaný LA následně 
oskenujete a zašlete kontaktní osobě na MUW pro podpis z 
jejich strany. Takto od nich podepsaný LA následně předáte 
našemu studijnímu oddělení. 

 



Před odjezdem: 

Ubytování: 
    Ve Vídni nefunguje něco jako koleje. Ubytování si můžete 

sehnat buď v bytě v pronájmu nebo v různých 
„Studentenheime“, kterých je po Vídni plno. Pokud Vám 
nebude vadit bydlet s někým, seženete ubytování do cca 250 
euro. Pokud byste chtěli samostatný pokoj- ve Studentenheim 
cca 400 euro a v bytech s dobrou lokací za cca 370 euro, ale 
musíte dobře hledat. Je vhodné hledání neodkládat, čím dřív 
samozřejmě začnete hledat, tím lepší nabídku seženete. U 
bytů doporučuji hledat přes facebook, přes různé stránky 
Erasmus studentů na facebooku apod….a také doporučuji si 
byt prohlédnout, než někomu pošlete peníze. Občas se 
vyskytují falešné nabídky. 

      ….pevné nervy!!! 
     Ve většině Heimů je internet na pevno, je vhodné dovést si svůj kabel na 

internet.      

 



Před odjezdem: 

Jazykový test: 

     Před pobytem Erasmus budete muset absolvovat povinný 
jazykový test. Dostanete ohledně toho veškeré informace přes 
email, tak jen se držet pokynů a nepropásnout deadline. Tento 
test nic nepodmiňuje, jedná se jen o zhodnocení, jakou máte 
úroveň jazyka před pobytem a po pobytu ( po skončení 
pobytu budete test absolvovat znovu). 



Před odjezdem: 

Stipendium a pojištění: 

     Přibližně měsíc, u některých přibližně 2 měsíce před odjezdem 
dostanete email s informacemi týkající se stipendia a 
pojištění. Všechny tady ty náležitosti je podle mě vhodné 
vyřídit tak alespoň 3 týdny před odjezdem, abyste měli jistotu, 
že peníze Vám na účet budou převedeny včas. Dle doby trvání 
pobytu Vám bude vypočítána výše stipendia. Pozor! Data na 
smlouvě o stipendium by se následně měla shodovat s daty na 
Potvrzení o ukončení studia, které Vám potvrdí MUW na konci 
pobytu. Pokud se nebudou shodovat, rozdíl v datech budete 
doplácet. 



Před odjezdem: 

Vyřízení studentského průkazu+přístupu do systému: 

     Přibližně 2 měsíce před začátkem školního roku obdržíte z 
MUW email s Letter of Invitation, zběžný rozvrh, LA a popisem 
jak si vyřídit studentský průkaz a přístup do systému. Toto je 
vhodné vyřídit ještě před začátkem školy. Doporučuji v týdnu 
před zahájením výuky. Veškeré vyřizování bude probíhat v 
kanceláři  zahraničních styků na MUW (mapku Vám zašlou 
přiloženou v emailu). Zde uhradíte kartou poplatek cca 19 
euro, přinesete si svou průkazovou fotku, se kterou vám 
vystaví Váš „ Ausweis für Studierende“ a dostanete přístupové 
kódy do systému MUW, k vašemu účtu a k vaší medické 
emailové adrese. Přístup k vašemu účtu do systému je nutný, 
abyste viděli Váš přesný rozvrh-kdy, co a kde bude vyučováno. 



Odjezd: 

     Do Vídně jezdí denně a poměrně často autobusy Student 
Agency za skvělou cenu. Zvlášť se studentskou slevou na kartu 
ISIC.  Spoje v neděli a v pátek bývají často brzo vyprodané, 
raději kupovat s předstihem. 

     Autobus Student Agency přijíždí na stanici Stadion – 
autobusová zastávka je asi 20 metrů od zastávky U-Bahn (U2) 

     Z vlastní zkušenosti doporučuji si stáhnout do telefonu offline 
mapy Vídně a mapu U-Bahn (metra)…mnohokrát mě 
zachránily. 



Vídeň 

Začátek školy: 

    Před začátkem výuky je vhodné už mít přístup do systému MUW k 
vašemu studentskému účtu. Zde si najdete informace jaký předmět 
bude vyučovaný, jaká bude náplň hodin a kde bude výuka probíhat. 
Všechny semináře a přednášky probíhají v komplexu AKH 
(Allgemeine Krankenhaus), ale praktická výuka probíhá v různých 
nemocnicích!!!! V rozvrhu si najděte v jaké nemocnici máte  být, v 
kolik a kde je sraz v den zahájení. Informace co si s sebou vzít Vám 
přijdou v emailu (v tom emailu, ve kterém Vám zaslali LA, Letter of 
Invitation apod.). Veškerá výuka probíhá s normálními rakouskými 
studenty a probíhá tak samozřejmě v němčině. 

 

      (CAVE! výuka Pediatrie v Kaiser Franz-Josef Spital má v systému 
uvedenou nesprávnou adresu, správná je Schrankenberggasse 31) 



Vídeň 

Výuka: 

     V rámci vyřizování Studenten Ausweis obdržíte tzv Logbuch. V této 
knížce jsou uvedeny výkony, které je potřeba během Vaší praktické 
výuky absolvovat. Za každý absolvovaný výkon dostanete podpis 
lékaře, který s Vámi byl. Podepisování se liší od pracoviště. Někde 
Vám všechny výkony podepíšou souhrnně na závěr, jelikož je to v 
průběhu práce obtěžuje, někde musíte opravdu po každém výkonu 
za lékařem přijít a dostat z něj podpisy za výkony, co jste s ním ten 
den dělali. V průběhu semestru budete jednou oficiálně ústně 
zkoušeni z praktické výuky. Ohledně tohoto zkoušení Vám přijde 
email, přibližně týden před daným zkoušením s tím, že jste pozváni 
k praktické zkoušce, kdy a kde bude probíhat. Nikdo neví, z jakého 
předmětu bude zkoušen a kdy. Zaručují si tím tak průběžnou 
přípravu studentů do hodin. Takže KONTROLOVAT EMAIL! 



Vídeň: 

Výuka: 

      Na konci každé praktické výuky dostanete razítko, potvrzující to, že 
jste praktickou výuku zdárně absolvovali a v jakém časovém období. 
V průběhu praktické výuky Vás dle oddělení mohou lékaři různě 
zkoušet. Účast na praktické výuce a na seminářích je povinná, nutná 
k absolvování předmětu. Účast na přednáškách je nepovinná. Na 
závěr předmětu obdržíte email s potvrzením, že jste předmět 
zdárně absolvovali. Pokud budete mít nějaké absence, budete 
muset absolvovat ústní přezkoušení z daného předmětu (záleží na 
domluvě s vedoucím výuky daného předmětu). 

      Kromě ORL a Očního jsou semináře většinou formou přednášky. Na 
ORL a Očním se člověk musí aktivně zapojovat. (Na ORL nutná ústní 
prezentace případů před třídou, vypracování 3 chorobopisů, z čehož 
jeden musí mít min. 500 slov, plus na ORL a Očním nutno napsat 
online test) 



Vídeň 

Výuka: 

     Podklady k výuce (prezentace, popř. u oftalmologie i skripta) 
najdete na stránkách MUW. Webové stránky MUW-> 
sloupeček vpravo-> Studyguide Humanmedizin -> zde si 
najdete svůj předmět -> Learning Materials -> po zadání svého 
přístupového jména a hesla si můžete stáhnout potřebné 
prezentace a materiály. 

https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-
2015/?state=0-71172-4080/9-10-semester 

     

     (CAVE! U výuky ORL je první hodinu vstupní test, je potřeba se na něj 

připravit. Potřebné materiály najdete podle postupu výše) 
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Vídeň 

Administrativa:  

     Po příjezdu a ubytování se je nutné se zaregistrovat na úřad v 
Bezirku, kde bydlíte. K registraci budete potřebovat pas, 
potvrzení o studiu na MUW a potvrzení z vaší 
„Stedentenheim“ nebo od majitele bytu, kde jste v podnájmu 
(potvrzení, kde opravdu bydlíte). Na závěr obdržíte dokument 
„Anmeldung“, který si uschováte do konce pobytu. 

 



Vídeň 

Doprava: 

     Ve Vídni je skvěle propracovaná městská doprava. Pokud 
dojdete s dokumentem z úřadu (Anmeldung) potvrzujícím, že 
jste občan Vídně a s průkazem studenta (Ausweis für 
Studierende) bude Vás semestrální jízdenka stát 90 euro. S 
touto jízdenkou pak můžete využívat veškerou dopravu.  

     Další možností je jezdit na kole. Kolo si buď můžete tady 
koupit (studenti mezi sebou pořád prodávají nějaká kola), 
nebo si jej dovézt, nebo můžete využívat městských kol. Pro 
využívání městských kol zaregistrujete svou platební kartu na 
webové stránce Wien CityBike, což Vás bude stát jedno euro. 
Následně si přes kartu můžete kola vypůjčit. Pokud kolo vrátíte 
do hodiny od půjčení, nebude Vás to nic stát. 



Vídeň 

Stravování: 

     Stravovat se můžete v jídelně v AKH. Oběd stojí cca 5 euro. 
Před tím je potřeba si zařídit nálepku, která značí, že jste 
student a tím pádem dostanete studentskou slevu (tuto 
nálepku Vám nalepí zezadu na Váš Studenten Ausweis). Tuto 
nálepku seženete v kanceláři ÖH Med Wien 
(http://oehmedwien.at/) . Dále je možnost se stravovat v 
nemocničních jídelnách. Osobně vřele doporučuji jídelnu v 
Hanusch Krankenhaus (cena oběda byla cca 3,50 euro). Dále je 
pak možnost se stravovat v menzách různě po Vídni, kde se 
cena také průměrně pohybuje kolem 5 euro. V restauraci 
můžete sehnat oběd výhodně za cca 10 euro. 

http://oehmedwien.at/


Vídeň 

Učení, knihovna: 

    Pro půjčování knih v knihovně je potřeba si zařídit nálepku s 
Vám příslušejícím čárovým kódem. Tuto nálepku seženete v 
knihovně v AKH. Vydají Vám ji po předložení Studenten 
Ausweis. Dodržujte dobu vrácení, denní penále za nevrácenou 
knihu jsou docela vysoké. Podle toho z jaké sekce si knihu 
půjčíte ji můžete mít buď 2 týdny, nebo 2 měsíce. Studovny 
najdete jak přímo v AKH, tak jsou různé stolečky kolem 
poslucháren a taky celkově v 9. Bezirku, což je oblast plná 
univerzit, najdete plno studoven. 



Vídeň 

Telefon: 

     Mně osobně se nejvíce osvědčila sim karta a telefonní tarif z 
Hoferu (síť obchodů). Dobrý, dostačující tarif a dobrá cena. 

 

Quick karta: 

     V některých Studentenheime a v plno dalších institucích 
můžete různé služby (např. pračka, sušička) využívat díky tzv. 
funkci Quick. Jedná se o službu, kterou mají Rakušáci 
normálně jako součást platební karty. Pokud si nebudete 
zřizovat rakouský účet, můžete si Quick kartu koupit 
samostatně a nabít si ji na potřebný kredit. Vyřídit si ji můžete 
na Marxnergasse 1B, Wien 1030. 



Vídeň 

Volný čas: 

     Ve Vídni si každý najde nějaké vyžití. Je zde plno parků, 
sportovišť, kulturních akcí a památek. ESN organizace pořádá 
stále nějaké akce. Doporučuji se přidat do různých 
facebookových skupin, abyste měli přehled kdy, kde, co. Jinak 
si myslím, že v tomto ohledu není potřeba dávat nějaké rady ;) 
O zábavu ve Vídni rozhodně není nouze. 

     Co se sportu týče, vídeňská univerzita nabízí plno programů, 
které pro studenty vychází cenově výhodněji. Navíc je to 
skvělá možnost, jak se seznámit s novými lidmi. 
https://www.univie.ac.at/USI-Wien/ zde si můžete vybrat z 
široké nabídky různých aktivit. 
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Vídeň 

Zkoušky: 

      Dle rozvrhu uvidíte, že přibližně za 2 týdny po oficiálním skončení 
výuky Vás budou čekat zkoušky. Přibližně měsíc před plánovanými 
zkouškami obdržíte email s pokyny, jak se přihlásit ke zkoušce. Nutné 
se přihlásit do deadlinu!!!!  

      Zkoušku můžete, ale nemusíte skládat z předmětů, které jste odchodili, 
sami si napíšete, z čeho všeho chcete zkoušku skládat. Zkouška ze 
všech předmětů probíhá v jeden den, je písemná a píšete zkoušku ze 
všech předmětů naráz. Na každý předmět máte cca hodinu (možná 45 
min, už přesně nevím). Dostanete sešit, kde z každého předmětu 
budete mít cca 30 otázek (25 u volné tvorby odpovědi, 30 u multiple 
choice odpovědí). Oční a ORL je počítáno dohromady. Tudíž z očního a 
ORL máte dohromady 25-30 otázek a máte na ně cca hodinu. Otázky a 
odpovědi musí být v němčině, ale můžete mít k dispozici CZ-DE slovník, 
který si sami musíte donést. Přibližně za 2 týdny Vám na školní email 
dojdou výsledky Vašeho testu. 

 



Vídeň 

Příprava na zkoušky: 

     Při přípravě na zkoušky je potřeba si projít prezentace z 
přednášek a seminářů, své zápisky z výuky a taky vřele 
doporučuji projít si staré otázky z testů (když se zeptáte 
místních studentů, určitě Vám doporučí nějaký soubor nebo 
odkaz, kde staré otázky najít. Je to vhodné už jen pro 
představu jak otázky u zkoušky asi vypadají). Mezi studenty 
jsou sepsané „výcucy“ z knih. V každém je dobře zpracovaná 
jiná kapitola, na něco je samozřejmě potřeba se mrknout do 
knížky.  

 

 

 



Vídeň 
Příprava na zkoušky: 
Knížky a skripta doporučovaná mezi studenty: 
GYN: http://www.buecher.de/shop/allgemein/frauenheilkunde/dadak-

christian/products_products/detail/prod_id/41421770/ 
 
ORL: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-211-88985-5 
OPTH: skriptum : 

https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-
2015/?state=0-71631-4080_2/tertial-augenheilkunde 

 
PED: není ucelený zdroj, každý se učí z něčeho jiného 
 
     Číslo jedna pro přípravu jsou prezentace a staré otázky, ať si osvojíte 

systém těch otázek! Pokud si člověk projde prezentace, výše 
zmíněné knížky a skripta, staré otázky a výcucy z knih vypracované 
mezi studenty, mělo by to být dostačující. ( ptejte se domácích, 
ochotně Vám porádí! ) 
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Před příjezdem domů: 

Ve Vídni: 

     Před příjezdem domů je potřeba si ve Vídni nechat potvrdit 
Potvrzení o délce pobytu. Potvrdit si jej můžete nechat v 
kanceláři zahraničních styků. Je potřeba, aby se data na 
Potvrzení o délce pobytu shodovala s daty na Účastnické 
smlouvě, na základě které Vám bylo vypláceno stipendium. 
Pokud se data shodovat nebudou, budete muset rozdíl ve 
dnech doplatit. 



Po příjezdu domů: 

V ČR: 

Doma po příjezdu budete muset  

a) odevzdat Potvrzení o délce pobytu na Referát zahraničních styků 

b) odevzdat kartičku pojištění, kterou jste na úvodu dostali 

c) po tom co budete vědět výsledky své zkoušky a bude Vám zaslán 
Transcript of Records, se budete muset sejít paní proděkankou pro 
4.-6. roč. všeob. lékařství, aby Vám potvrdila absolvované 
předměty 

d) napsat závěrečný jazykový test 

e) sepsat záverečné hodnocení pro Erasmus+ 

f) zařídit plno dalších záležitostí, na které už jsem zapomněla 



     Snažila jsem se v této prezentaci shrnout to nejnutnější a 
hlavně informace, které mi nikdo předtím neřekl, které jsem 
potřebovala a následně složitě sháněla, či pokusem-omylem 
zjišťovala. Doufám tak, že Vám tato prezentace alespoň nějak 
v začátcích pomůže a Vy si Erasmus užijete na plno! 

 

 

     Při případných dotazech jsem Vám k dispozici na emailu: 
sabinka.ondrova@seznam.cz 

 

Viel Spaß und drücke Ihnen die Daumen! ;) 
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