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Lékařská fakulta 

• international.erasmus@mf.uni-lj.si 

• http://www.mf.uni-lj.si/en/index.html 
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Před odjezdem 

• Learning Agreement 

• Rozvrh 

• Ubytování 

• Pojištění - zajištěné 
fakultou (Platí pouze pro 
město, ve kterém 
vykonáme studijní pobyt. 
Při cestování se 
doporučujeme připojistit).  



Rozvrh, výuka 

• Minimálně 20 kreditů              

za semestr 

• Zkoušky jsou většinou ústní 

• Známkování:  

10 b - A, 9 b - B, 8 b - C,  

7 b - D,  6 b - E, 1-5 neprospěl 



Před každou 

zkouškou je 

nutné podat 

přihlášku na 

studijní oddělení 

(stačí e-mailem). 







Otorinolaryngologie 
• Přednášky jsou nepovinné, ale doporučuji na ně chodit. 

Zkoušeli přednášející a ptali se hlavně na informace, které 
zazněly v hodině. 

• Praktická výuka - rozdělili jsme se po dvojicích a navzájem 
jsme si zkoušeli jednotlivé vyšetřovací metody. 

• Nutné - plášť, přezůvky. 

• Zkouška - praktická + ústní (není seznam otázek), není čas 
na přípravu.  

• Doporučená literatura - Basic Otorhinolaryngology – Probst. 

• ECTS 5   



Oftalmologie 

• Praktická i teoretická výuka povinná,      1 

absence, zkoušeli jsme si navzájem vyšetřit zrak. 

• Prezentace - rozdělili jsme se do skupinek a 

vypracovali prezentaci na vybrané téma. 

• Doporučená literatura - Ophthalmology – Lang. 

• Zkouška - teoretická - otázky + obrázek očního 

pozadí (poznat o jaké onemocnění se jedná). 



Urinary tract 

• Přednášky povinné. 

• Doporučená literatura - přednášky, Internal 

Medicine – Harrison. 

• Zkouška písemná.   



Gynekologie a porodnictví 

• První dva týdny jsou pouze přednášky, další dva 
týdny pouze praktická výuka. Student je sám s 
vyučujícím, střídá oddělení - 3 dny na porodnici, 3 dny 
na gynekologii, 3 dny na fatální medicíně, jeden den 
jde dvojice studentů na porodní sály na praxi.  

• Nutné - bílé oblečení, přezůvky. 

• Doporučená literatura - Gynaecology by Ten Teacher, 
Obstetrics by Ten Teacher. 

• Zkouška - praktická + ústní.  



Ubytování 



Koleje 

• Rožna Dolina (Cesta 27. aprila 31) nebo Bežigrad (Kardeljeva 
ploscad 12) 

• Cena - 90 – 120 € 

• Pokoje po dvou, v Bežigradu je buňkový systém, v buňce                 
je koupelna. 

• Nutné pro podepsání ubytovací smlouvy - pas/občanský průkaz,    
2 pasové fotografie, 200 € depozit 

• Každý měsíc dojde na vrátnici složenka s částkou, kterou je za 
ubytování nutné zaplatit. Platba musí být zaplacená nejpozději     
20.  den  v měsíci. 



Soukromé ubytování 

• Cena pokoje se pohybuje okolo 300 €/měsíc  + costs 
(50 – 80 € podle spotřeby, v zimě počítejte s vyšší 
částkou) 

•  Pokud v pokoji bydlí více lidí, částka se rozdělí mezi 
ně, ovšem „costs“ platí každý samostatně 

• Ceny pokojů se liší dle lokality, dále od centra jsou 
pokoje levnější (250 € + costs) 

• Soukromé ubytování si student hledá sám, pokud 
byste byli neúspěšní, je možné se požádat univerzitu 
o pomoc.  



Soukromé ubytování 

• Webové stránky s nabídkou ubytování 

• 1. English ones:  
• https://www.housinganywhere.com/  (Student-to-Student Housing Platform) 
• http://www.realestate-

slovenia.info/nepremicnine.html?posr=3&nep=1&id_regije=14&id_drzave=&re
zultati.x=60&rezultati.y=16  (choose Ljubljana, Slovenia, for rent, apartment) 

• http://www.studentskidom-lj.si/eng     (Private student house) 

• 2. Slovene ones: 

• http://www.dostop.si/Kamrica.aspx 

• http://www.mkvadrat.si/  

• http://www.salomon.si/oglasi/nepremicnine?filters=1416s-57206&page=1 

• http://www.cimri.si/oddam-sobo (to get contact, you have to register) 

• http://www.svetovalnica.com/sobe/index.php?stran=stanodajalec&akcija=izpi

si&rub=103&s= (to get contact, you have to register) 

• http://www.bolha.com/stanovanja 

• http://www.uni-info.si 
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Residence permit  



Povolení o pobytu 

• Kde: Upravna Enota Ljubljana, Oddelek za 

tujce, Tobačna ulica 5. 

• Nutné - pas/občanský průkaz; potvrzení          

o přijetí na univerzitu; kartička zdravotního 

pojištění; potvrzení o tom, že má student 

každý měsíc k dispozici alespoň 265,22 €;  

fotografie (3,5x4,5 cm); 10 € za služby. 

• Připravte se na dlouhé čekání. 



Stravování 



Systém BONI 

• Jedná se o státem dotovanou slevu      
na stravu pro studenty. 

• Platí ve většině restaurací, přesto 
doporučuji se ujistit (u obsluhy/              
na webových stránkách), že boni 
přijímají. 

• Po registraci každý student získá           
20 bonů/měsíc.  

• Boni se nabíjí na slovinskou sim kartu, 
sleva se uplatní podobně jako při placení 
bezkontaktní kartou, jen se k terminálu 
přikládá mobilní telefon (zvládnou to i ty 
nejstarší telefony ;)). 

• Cena jídla se slevou 1€ – 5€ (polévka, 
salát, hlavní chod, dezert/ovoce). 



Doprava 



Po městě 

• Autobus - nutno zařídit Urbana 

City Card, cena jednorázové 

jízdy 1.20 €.  

• Kolo - Pronájem - nutno zařídit 

Urbana City Card (karta 3 €, 

nutno nabít        na 2 €), do 30 

min jízda      na kole zdarma 

(en.bicikelj.si).  

• Studenti prodávají kola za 25 - 

50 €. 

http://www.diplomatic-corporate-services.si/services/travel-

transportation/public-transport/bicikelj-rent-a-bike-ljubljana-slovenia.php 
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Po Slovinsku 

• Sdílené jízdy - www.prevoz.si, www.blablacar.com, 
www.jizdomat.cz. 

• Autobus, vlak  - hromadná doprava není úplně 
ideální, málo spojů, dražší než v ČR. 

• Pronájem auta – ideální na výlety ve větší skupině.  

• Hitchhiking – na Slovinsku se nemusíte bát 
stopovat, je to zde běžná forma dopravy, Slovinci 
jsou na ni také zvyklí a stopařům zastavují, díky 
téměř nulové kriminalitě, je to bezpečné ;). 
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Slovinsko 



• Krásná země s přátelskými lidmi, opravdu každý zde mluví 
anglicky nebo německy (většinou obojím), tak se nemusíte obávat 
jazykové bariéry ani mimo turistické lokality. 

• Slovinské dálnice jsou kvalitní (bohužel ještě dražší                    
než ty rakouské, v některých oblastech jsou zpoplatněny zvlášť          
i tunely), proto doprava autem je asi nejlepší způsob cestování    
po Slovinsku. 

• Místa, která byste neměli při pobytu na Slovinsku vynechat: 

• Ljubljana, Bled, Vintgar gorge, Bohinjské jezero, Piran, 
jeskyně Postojna , Predjamský hrad, Celje, Maribor,  Soča 
Valley, Goriška Brda, Triglav (národní park),  Sečovlje…            
a mnoho dalších ;). 

https://www.youtube.com/watch?v=QuTfeHM0Uk4...feel Slovenia! 
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Ljubljana 





Bohinjské jezero 



Tolminská stezka 



Přejeme Vám hezký 

pobyt v Ljubljani.  


