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Pre toho, kto chce veľa študovať je Nemecko ideálne. Pre toho, kto sa chce zabávať, až tak veľmi nie
je. Keď nehovoríte po nemecky, všetko je trocha ťažšie. Škola ponúka aj predmety v angličtine- výber
je dosť veľký, ale keďže rozvrh je spravený tak, že sa striedajú párne a nepárne týždne (v párny je
prednáška napríklad v pondelok a v stredu, v nepárny je v utorok a štvrtok), jediným možným
riešením je mať skoro všetky predmety s jedným učiteľom, inak sa vám predmety kryjú. Takže sa vám
veľmi ľahko stane, že už nebudete ani tušiť, ktorý deň ste na ktorej prednáške a budete iba sledovať,
či má učiteľ inú kravatu, než mal predošlý deň. Učitelia a študenti nemajú blízky vzťah, všetko je veľmi
formálne. Veľa sa pýtajú, na všetko musíte mať vlasný názor a vedieť si za ním stáť. Treba sa dosť
učiť. Skúšky sú vždy minimálne dve (prezentácia, rozhovor, test, esej, rôzne simulácie...). Nikdy od vás
nechcú, aby ste sa niečo učili naspamäť, vždy ide o to, aby ste vedomosti použili v praxi. Na skúšku je
iba jeden termín (nie vždy ho viete v dostatočnom predstihu), zmeniť termín je prakticky nemožné.
Nemajú tu známky ako my (A-E), majú iba 1-4. Každý učiteľ má svoju metódu hodnotenia, dávajú
body, ktoré sa potom priemerujú.. je asi nemožné to pochopiť.
Všetko je tu dobre zorganizované, od príchodu, registrácie, ubytovania... V škole sa o všetko stará
organizácia Faranto, oni organizujú aj ERASMUS akcie. Väčšinou sú to rôzne párty, sem- tam nejaký
výlet. Ak nechcete iba chodiť na párty, je veľa miest, kam sa dá ísť. V meste napríklad do galériií,
múzeí, parkov, zámkov. A aj v okolí Drážďan je viacero menších miest, kam sa oplatí ísť (Meissen,
Leipzig, Bad Schandau...). Škola ponúka športy od výmyslu sveta, ale treba sa zahlásiť hneď po
spustení registrácie, pretože v priebehu 15 minút je každý normálny šport obsadený. Alebo môžte
chodiť na kurzy Shiatsu, ktoré sa asi nikdy neobsadia.
Bývanie na internáte je v pohode, čo sa týka vybavenia. S internátmi u nás sa to nedá ani porovnať.
Síce platíte okolo 220 EUR na mesiac, ale je to tak, že na izbe je každý sám a všetko je v dobrom
stave. Ja som bývala na St. Petersburgerstrasse (asi 15 min pešo od školy a 10 min pešo od centra).
Na chodbe sme bývali ôsmi. Kuchyňu sme mali spoločnú a kúpeľňu sme mali dvaja ľudia spolu. Ak
bývate iba s Nemcami, je to tragédia. Povedia tak maximálne „hallo“, dakedy dokonca ani to nie. Sú
stále zavretí v izbe a nestarajú sa o nič a o nikoho. Takže na internáte skapal pes. Treba mať šťastie na
dobrých spolubývajúcich. Preto je možno lepšie, ak idete s niekym, koho poznáte.
Výdavky na život sú tu dosť vysoké- grant zo školy vám ani zďaleka nebude stačiť, teda, ak nechcete
jesť každý deň sáčkovú polievku a sem- tam chcete ísť aj na nejaký výlet. Ceny, napríklad potravín,
oblečenia, kozmetiky, sú podobné ako u nás, ale služby sú neporovnateľne drahšie. Celkom sa oplatí
chodiť jesť do Mensy, ale výber tam je niekedy dosť oničom.
Nemčina je naozaj dosť podstatná, pretože všetky dôležité papiere, ktoré vám dajú sú po nemecky.
Tety v škole a na úradoch veľmi po anglicky nevedia, v obchodoch už vôbec nie (alebo sa len hanbia
rozprávať). A úžasné špecifikum, ktoré doteraz nechápem- pýtate sa po anglicky, odpovedajú vám po
nemecky, aj na maily. To isté je to aj s nemeckými študentami, iba veľmi malému počtu z nich sa chce
hovoriť po anglicky. Takže treba zamakať na nemčine, treba mať šťastie a váš pobyt bude v pohode.

