Informační booklet pro Erasmus pobyt v Lipsku, 2019/2020
Shrnutí toho, co jsem vzhledal jako užitečné pro Erasmus pobyt v Lipsku
Přihlášení na pobyt Erasmus:
Pro přihlášení je potřeba sestavit si plán předmětů, které byste chtěli v Lipsku absolvovat. Na
stránkách (https://student.uniklinikum-leipzig.de/studium/si_incomings.php) najdete seznam
předmětů, které je možno v Lipsku absolvovat. Posléze je třeba vše zapsat do dokumentu Learning
Agreement (LA – k vytisknutí na stránkách UP), vyplnit všechny informace v dokumentu LA a zapsané
předměty si nechat schválit u paní docentky Kláskové.
Naší fakultou schválený LA pak poslat paní koordinátorce do Lipska (Kerstin Weber), která vám
dokument potvrdí ze strany univerzity v Lipsku.
Tip: doporučuji si zapsat raději více předmětů – v průběhu prvního měsíce na Univerzitě v Lipsku si
pak lze, dle sestavení rozvrhu, některé předměty buď dopsat či odepsat – odepsání/neabsolvování
předmětu je dle mě jednodušší, proto raději zapsat více předmětů.
Dále je třeba se zaregistrovat na stránkách lipské univerzity pro přihlášení na pobyt Erasmus
(https://unileipzig.moveon4.de/locallogin/572a51f384fb96d42dafa562/deu)
Je třeba zde vyplnit všechny potřebné dokumenty (fotky, certifikát o jazykových schopnostech, foto
občanky…)
Po přihlášení (v průběhu následujících týdnů) by vám mělo být uděleno přihlašovací jméno a heslo do
tzv. Almawebu Uni Leipzig) - https://almaweb.uni-leipzig.de/
Zde vám bude posláno pod složkou studium (horní lišta) a následně dokumente (boční lišta)
Zulassung zum Studium, Imatrikulationsbescheinigung, Studiumbescheinigung – dokumenty
potřebné pro začátek/ukončení studia.
Také vám přijde výzva (buď na váš mail či do almawebu – nepamatuji si přesně :() k zaplacení
semestrálního poplatku, který je třeba zaplatit. Poplatek činí okolo 200 euro a zahrnuje dopravu po
Lipsku zdarma a další výhody – především např. levné výlety se studentskými organizacemi – viz.
Dále)
Ubytování
Ubytování si můžete zajistit buď sami, či přes https://www.studentenwerk-leipzig.de/ a bydlet
klasicky na kolejích. Já jsem se přihlásil přes student-werk. Je třeba se na stránkách zaregistrovat a
vyplnit potřebné údaji. Z mojí zkušenosti nelze moc ovlivnit, které koleje vám budou určeny. Já jsem
např. nedostal ani jednu ze třech chtěných možností kolejí, které jsem v přihlášce zakroužkoval.
Nakonec jsem ale nelitoval, bylo mi uděleno ubytování 35 min. tramvají od fakulty, nicméně tramvaj
jela přímo bez přesedání a k tramvaji jsem to měl z ubytování 3 min. chůze (bydlel jsem
v Titaniaweg).
Tip: doporučuji již např. 4 a více měsíců před zahájením pobytu napsat mail na studentwerk, jak to
vypadá s ubytováním. Já jsem pořád čekal na přidělení ubytování a nakonec jsem měsíc před
začátkem pobytu (přišlo mi už divné, že mi stále nepřišlo přidělení ubytování měsíc před zahájením

pobytu) poslal mail na studentwerk a následně mi přišla odpověď s přidělením ubytování. Proto si
myslím, že když budete urgovat dřív, možná vám bude přiděleno ubytování v lepších lokalitách,
případně to, které máte zakroužkované jako první v přihlášce (možná ne, je to jen má domněnka při
zpětném pohledu :D)
Ubytování se liší, ale většinou bývá v samostatných pokojích a koupelna s kuchyní se sdílí s dalšími
spolubydlícími (většinou 1-3). O uklízení se staráte sami a je třeba se domluvit se spolubydlícími a
rozdělit si úkoly. Nebo vše uklízet samostatně, pokud mají spolubydlící jiný práh čistoty a pořádku.
Nevím, zda je to možné, ale pokud ano, doporučuji si smlouvu s ubytováním stanovit již na začátku
do přesného ukončení pobytu. Já měl smlouvu stanovenou do 30.9.20 s tím že jsem, ale v podstatě
odjížděl již 30.7.20. Předpokládal jsem, že lze smlouvu vypovědět bez větších komplikací měsíc či dva
předem,. Nicméně to možné nebylo, a tak jsem platil ubytování až do 30.9.20 i přesto, že jsem
v ubytování dva měsíce již nebydlel. (podrobnější Info https://www.studentenwerkleipzig.de/wohnen/check-incheck-out)

Příjezd:
Je třeba přijet v pracovní den, aby Vám byl v budově studentwerku (500 m od nádraží) udělen klíč
k ubytování a kde skládáte kauci k ubytování (300EU). Dále je třeba si založit německé konto –
v podstatě je to u všech bank podobné – já byl u Sparkasse). Dále je třeba se přihlásit na Bürgeramt
Leipzig (v rámci Erasmus studentů ale přijdou jeden v týdnu před zahájením semestru úředníci
z Bürgeramtu na univerzitu a vy pak stojíte s ostatními erasmáky frontu k přihlášení na Bürgeramtu
přímo v budově univerzity a nemusíte tak chodit po úřadech)
Dále vám bude vystavena v budově studentwerku studentská kartička, která slouží k nabíjení např.
peněz do menzy, kopírování a jako doklad při kontrole revizora pokud jedete tramvají (jako student
máte tramvaj zahrnutou v semestrálním poplatku)

Rozvrh
V prvním týdnu se všichni Erasmus-medizinstudenti sejdete s paní Kerstin Weber, ta vám dá brožurky
s všemi rozvrhy předmětů a také Notizbuch a Praktikumheft (zde je třeba si nechávat zapsat známky
a přítomnost v předmětech, které absolvujete a následně je třeba na konci vše zpátky odevzdat).
Jakožto Erasmus studenti si všechny předměty zapisujete zvlášť a to tak, že každému učiteli napíšete
e-mail – jsem Erasmus student, chtěl bych absolvovat váš předmět, v tom a tom termínu, s tou a tou
skupinou. Většinou učitelé odpoví rychle a není problém se zapsáním. Může se ale stát, že především
na začátku semestru vám nemusí být předmět udělen nebo jiný předmět vám může s druhým
předmětem kolidovat. Nicméně od schůzky a s paní Weber máte následující týden ještě volný
(medicínská fakulta začíná o týden později než ostatní), proto je dostatek času na sestavení rozvrhu a
vyřízení emailů s učiteli.
V rámci pobytu je také možné absolvovat Famulatur/Praktikum a to nejen na univerzitě v Lipsku ale i
ostatních nemocnicích ať už v Lipsku, či jinde v Německu. Za týden praktika vám je od lipské

univerzity započítáno cca 5-6 ECTS kreditů. Já byl na měsíc na chirurgii v univerzitní nemocnici.
Nebyla to žádná sláva – ráno 2 hodiny shrbený o odebírání krve, či 6 hodin držení háků u operace.
První týden mě to bavilo, nicméně následující týdny to bylo již monotónní a nikdo mi toho moc
nevysvětloval/neučil. Nicméně jsem se mohl občas vypařit a jít poslouchat přednášky, které byli ve
stejné budově jako oddělení chirurgie.
Na druhou stranu s ostatních předmětů, které jsem absolvoval mohu doporučit předmět POL2
(Emergency Medicine) - Jedná se o měsíční blok intenzivní medicíny v jehož rámci jsem např.
absolvovali celodenní cvičení s policií, hasiči a záchranáři (simulace vyprošťování z auta, slaňování se,
jízda na vysokozdvižné plošině hasičského auta, simulace nehody s mnoha zraněnými lidmi atd.)
Co mohu doporučit, byli přednášky. Trvají pouze 45 min. a já chodil i na ty, které jsem neměl zapsané
v rozvrhu.
Předměty mimo medicínu:
Na stránkách https://home.uni-leipzig.de/academiclab/ se můžete zapsat či někdy jen nezávazně
přijít do jazykových/počítačových… kurzů jak v němčině, tak angličtině. Jedná se o různá témata. Já
nechodil na žádný kurs pravidelně, občas jsem se ale spontánně přihlásil/přišel např. na různé kurzy
z angličtiny (např. jak psát vědeckou práci), kde si můžete rozšířit jak odborné obzory, tak jazykové
schopnosti.
Univerzitní mail:
Univerzitou vám bude přidělen univerzitní mail. Heslo a přihlašovací jméno je stejné jako do
almawebu. Je třeba při přihlášení pod položkou server zadat místo mitarbeiter student, jinak se do
mailu nepřihlásíte. Já mail používal minimálně a vystačil jsem si se soukromým mailem.
https://mail.uni-leipzig.de/portal/login.php

Kopírování a scanování
Scanování není problém – je zdarma, je třeba mít po ruce pouze svou flashku. S kopírováním
nedoporučuji kopírovat na fakultě a univerzitních kopírkách. Nevím přesně co to je za kopírky, ale
v podstatě jsem si na začátku semestru v knihovně univerzity (v hlavní budově univerzity) nabil kredit
na kopírování a z toho mi z 90 % vůbec nešlo na kopírkách kopírovat (asi technický problém atd..)
Nicméně existuje druhá možnost. V automatu, kde si dobíjíte kredit do mensy na jídlo se vám kredit
započítává také na tisk z tiskáren v počítačové místnosti vedle hlavní univerzitní mensy. Proto
doporučuji dobít si v hlavní univerzitní mense kredit, následně vyjít na hlavní nádvoří a po levé straně
vedle pobočky Sparkasse Leipzig vejít do postranní budovy (jméno si nepamatuji), sejít po schodech
dolů, kde se nachází počítačová místnost a tiskárny. Dobytý kredit v mense se vám započítává i do
tiskáren v této místnosti, kde si máte mimo jiné přístup k počítačům. Nevýhoda je, že pokud
potřebujete něco vytisknout, musíte jít/jet z fakulty medicíny do hlavní budovy univerzity, což je cca
20-25 min. chůze od medicínské fakulty.

Přístupové jméno a heslo k přihlášení do počítačů je stejné jako do almawebu. (mělo by vám být
přiděleno během přihlášení)
Stravovat se můžete v mensách, jak na medicínské fakultě, tak i na ostatních fakultách. (podobné
jako v Olomouci)
Volný čas
Doporučuji se účastnit akcí pořádaných skupinou Wilma Leipzig, případně studentwerk Leipzig.
Přidejte se k těmto skupinám na facebooku. Wilma např. každý víkend organizuje výlety cca za 10EU
do okolních měst (Drážďany, Wiemar, České Švýcarsko, Erfurt atd.) a to i s výkladem. Výlety jsou
super a je to dobrá příležitost se pobavit s Erasmus studenty s ostatních fakult. Studentwerk
organizuje také různé akce – od diskoték, přes např. společné vaření, po výlety a návštěvu muzeí…
Jako student máte zvýhodněné vstupy jak na kulturní akce (divadla…) tak např. na fotbal (např. liga
mistrů za 15 EU). Dále se na internetu (ve skupinách Wilmy/Studentwerku) či nástěnkách univerzity
informujte o pořádaných akcích.

Ukončení pobytu:
Je třeba odevzdat Notizblatt a Praktikumsheft, případně potvrzení o absolvování Famulatur/praktika
(stačí potvrzení od dané nemocnice) a nechat si potvrdit Learning Agreement a Letter of Completion.
Shrnutí
To je zatím zhruba vše, co mě doposud napadlo. Časem případně doplním další informace, nicméně
mě zatím nenapadá nic navíc, co by mohlo být užitečné. Co je na začátku důležité, je sestavit si rozvrh
a vše vykomunikovat s učiteli, tak aby se nestalo, že v prvním měsíci nebudete mít zapsaný v rozvrhu
žádný předmět.
Vždy platí – nebát se zeptat/napsat mail učiteli atd. Přeji hezký pobyt.

Zpracoval Dominik Vrzal, říjen 2020

