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Holky přede mnou měly super prezentaci, která mi moc pomohla, takže 
určitě přečtěte. Já to napíšu zase z mého pohledu 



Před odjezdem

• Zaregistrovat se po přijetí přijímacího dopisu

• Zažádat o koleje

• Prohlídka u lékaře, potvrzení o očkování

• Pojištění přes školu

• Zažádat o termín u lékaře - Betriebsartz

• Přihlásit se na měsíční intenzivní kurz němčiny – doporučuji

• Doprava: z Prahy Flixbus, Regiojet, blablacar

• Rozvrh

• LA



Ubytování

• Asi nejlepší pro mediky je opravdu žádat o koleje Josef Schneider, ty jsem 
však nedostala a bydlela jsem v Zürnstrasse 2, za což jsem byla nakonec 
moc ráda.

• Pro ubytování bych doporučila Zürnstrasse 2, Haus Berlin nebo 
International House. Do nemocnice to je 30 min pěšky, do Sprachzentra 25 
a do centra 15 min. Což večer fakt oceníte, když jste do 20 min odevšud 
doma a ostatní zoufale hledají busy a tramvaje

• Straubmühlweg nedoporučuji. Do nemocnice to máte sice kousek, ale jinak 
je to strašně daleko od centra a ještě dál od Sprachzentra. Jediné plus je 
jejich krásný Grillplatz

• Leo-Weismantel – starší, dobrá vzdálenost do nemocnice i do Sprechzentra, 
horší do centra



Po příjezdu

• Zažádejte si předem o buddyho, který vás vyzvedne na nádraží

• V neděli jsou obchody zavřené! 

• Dojít na uvítací den Intensivkursu – Provedou vás po kampusu, napíšete si 
rozřazovací test a od dalšího dne chodíte každý den do vyučování. Já byla 
ve skupině B2.2, byl to skvělý měsíc a většinu kamarádů po celou dobu 
jsem měla hlavně z této skupiny. Na konci jsme psali test za 8 kreditů. C1 si 
mohli udělat DSH za 10 kreditů.

• Přihlásit se na radnici

• Dojít na First Steps – na začátku vám řeknou co a jak ve Würzburgu a pak se 
seznámite s plno dalšími erasmáky

• Prohlídka u lékaře – když budete mít nižší počet protilátek, tak vás doočkují 
a nic se neděje



Škola

• Mezi Intensivkursem a začátkem semestru jsou asi 3 týdny

• Jestli máte mít nějakou praxi, klidně si ji v tom období zařiďte ve 
Würzburgu, ale předem.

• Přivítání na děkanátu

• Provedení po škole

• Přednášky jsou nepovinné

• Termín zkoušky je jen jeden pro celý ročník, písemné, jeden pokus

• Já měla urologii, anesteziologii, urgent a dermu

• Chodila jsem ještě na dva kursy do Sprachzentra



Volný čas

• Můžete si zakoupit kartičku do sportovního centra

• Procházky, koupání, pivko u Mainu, festivaly, slavnosti, výlety, 
grilování, běhání, párty

• Kartička pro studenty za povinný poplatek obsahuje jízdné po městě a 
okolí – prozkoumejte okolí

• Mensa – Am Studentenhaus doporučuji

• Kupte si kolo za 30 – 40 eur



Odjezd

• Nahlásit odjezd Hausmeisterovi, uklidit

• Zařídit Transcript of Records

• Odhlásit se z radnice

• Nechat podepsat Confirmation of Stay



Užijte si to!
lucie.gawlowska@gmail.com


