
Erasmus in Würzburg!!!!!!



Před příjezdem

• Sestavování rozvrhu

• Ubytování

• Vyřízení všech dokumentů s Erasmus koordinátorem v ČR(informace 
na studijním oddělení LF UPOL)

• Očkování (podle absolvovaných předmětů – např. HAV u psychiatrie)

• Zdravotní prohlídka tady i tam

• Jazykový kurz



Sestavování rozvrhu

• Nejlepší možnost je kontaktovat Studiendekanat der medizinischen
Fakultät - https://www.med.uni-wuerzburg.de/international/studium-
in-wuerzburg/

• Největší rozdíl – Každý semestr začíná nový ročník (čili prváci v zimáku 
a pak i v letňáku) -> lepší organizace rozvrhu

• Nutné podívat se, na kolik semestrů je daný předmět organizován –
rozdílné, než u nás -> horší organizace rozvrhu :D

• Viz další slide + https://www.med.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/medizin/user_upload/dateien_studiendekan
at/Internationales/Dateien/Incomings/ECTS_Medicine_Wuerzburg.pd
f

https://www.med.uni-wuerzburg.de/international/studium-in-wuerzburg/
https://www.med.uni-wuerzburg.de/fileadmin/medizin/user_upload/dateien_studiendekanat/Internationales/Dateien/Incomings/ECTS_Medicine_Wuerzburg.pdf




Ubytování

• https://www.studentenwerk-
wuerzburg.de/wuerzburg/wohnheime.html

• Pro mediky nejlepší žádat o koleje Josef-Schneider-Strasse (jedny z 
nejdražších - 240€/měsíc, ale prostorné, nové a v areálu kliniky, s 
mensou), Straubmühlweg (starší), Leo-Weissmantel-Strasse (starší, 
největší komplex, dobré party:D, 30min pěšky ke klinice, mensa 
15min Hubland), ostatní spíše dále

• Ubytování v 99% Einzelappartment – vlastní kuchyně, koupelna

• Nutno kompletně vybavit – při příjezdu kompletně bez vybavení (tzn. 
polštář, peřina, kuchyňské potřeby, lampy, sprchová záclona atd.)

• V případě nouze je tam IKEA :D autobus č.25 – 1x/hodinu :D

https://www.studentenwerk-wuerzburg.de/wuerzburg/wohnheime.html


Očkování a zdravotní prohlídka

• V případě absolvování určitých předmětů vyžaduje fakulta extra 
očkování

• Informace dostanete od koordinátora z německé strany

• Zdravotní prohlídka nutná v ČR i v Německu (Betriebsarzt) – nutno si 
domluvit termín předem, ovšem vše bude v materiálech 
od koordinátora



Jazykový kurz

• Probíhá v září (i v březnu) – čili měsíc před začátkem výuky

• Nutno se přihlásit předem i kvůli ubytování

• Zadarmo + možnost udělat zkoušku, získat certifikát a 10 ECTS

• Doporučujeme absolvovat před příjezdem – zlepšení jazykových 
znalostí, seznámení s městem a novými lidmi + Würzburg je v září 
naprosto úžasný!

• Před začátkem kurzu rozřazovací test

• Nutno koupit knihy 20-30€/ nebo použité

• Na základě rozřazení probíhá výuka odpoledne/dopoledne - +/-
4 hodiny denně



Po příjezdu

• Ubytování – od Hausmeistera dostanete potvrzení -> s tím registrace 
na radnici!!!!! Povinné!

• Pozor! Vybraní jedinci jsou nuceni platit 17€/měsíčně za rozhlas! 
Nikdy jsme nepochopili, jak tento výběr probíhá. My dvě jsme 
konkrétně nic neplatili.

• Registrace na International Office -> obdržíte Studentenausweiss (ten 
se platí v rámci Semestergebühr +/- 114€ )

1. Tento poplatek zahrnuje dopravu (čili kartička=tramvajenka) +50km do okolí
2. Knihovna
3. Mensa – zde si musíte dobíjet kredit
4. Praní
5. Kopírování/tisk
6. + průkaz studenta (=ISIC)



Po příjezdu

• Zdravotní prohlídka

• Uvítací setkání s dalšími Erasmus mediky na Studiendekanat + 
všechny nutné informace ke studiu

• Doladění rozvrhu, volba volitelných předmětů, teoreticky dalších 
jazyků ve Sprachzentrum

•Užívat si Würzburg!!!!!!!!!!!!!! ☺



Speciální info
• Jídlo v mense 3 – 5 €, (někdy se 

nemůžete rozhodnout -----------)
• V autobuse se nastupuje pouze 

předními dveřmi a při každém 
nástupu se ukazuje Ausweiss

• Nejlepší doprava do Würzburgu je 
Flixbus

• V neděli a ve svátky je naprosto 
všude zavřeno – sobota max do 20

• Nutno zařídit si bankovní účet u 
Sparkasse!!!

• Zkoušky: Erasmus studenti mají stejné 
podmínky jako němečtí studenti!!!



Zde je velmi drobná 
ukázka našich zážitků…







Přejeme Vám spoustu nových 
zážitků, nových kamarádů, 

nových lásek, cestování a tisíce 
nezapomenutelných 

vzpomínek!!!! 

Veronika Brožová a Soňa Janovská (v případě zájmu nás můžete kontaktovat na 
emailové adrese brozovav@yahoo.com a sonajanovska@gmail.com )

mailto:brozovav@yahoo.com
mailto:sonajanovska@gmail.com

