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Uni v Jene má veľmi veľa zahraničných študentov a je na nich dobre pripravená. Erasmáci z
našej Uni spadajú pod wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, ktorá sa dá študovať aj po
nemecky aj po anglicky (na magistri). Čiže ak neviete po nemecky, nie je to problém ale ak
viete, je to obrovskou výhodou. S výberom predmetov nebol najmenší problém, vyberiete si
čo sa vám páči (a čo vám sedí s predmetmi doma), môžete si vybrať aj bakalárske predmety
(tie sú ale iba po nemecky). Každá fakulta má študijného koordinátora, ktorý vám so všetkým
pomôže ak je treba. Po mojom príchode (a aj pred odchodom) bolo veľmi veľa nevyhnutných
papierovačiek, ale to je tak asi všade. Jazyková bariéra žiadna, všetci vedia aj po anglicky (a
dokonca dobre).
Ubytovanie je pekné a čisté, sú to byty dvoj až šesťizbové. Každý byt má svoju kuchyňu aj
kúpeľňu, každý vchod svoju práčovňu. S nájomným treba rátať okolo tých 200 eur (internet
má prirážku 10e mesačne). Pozor, treba rátať s tým, že na tých izbách nič nebude. Posteľ, stôl,
regál, skriňa. Nebude lampa, smetný kôš, nič. Mne sa stalo, že som ani príbory nemala a
musela som všetko kupovať. Periny a paplóny sa kupujú (ak si nedonesiete) za 35 eur. Ale ak
máte super spolubývajúcich tak sa o hrnce a tak podelia. Ale nespoliehajte sa na to, ja som to
šťastie nemala. Inak sú tie intráky blízko, niektoré kúsok od centra, tie najvzdialenejšie 20
minút električkou od školy.
Čo sa týka dopravy, na začiatku semestra zaplatíte 170 eur Semesterbeitrag a dostanete
Thosku (čiže isic), na ktorej budete mať električenku po Jene a na regionálne vlaky po celom
Thüringene, čo je ideálne na víkendové výletíky.
Jedlo sa dá kúpiť lacno, je tam Kaufland, Lidl, Aldi, čokoľvek...v kampuse je veľká menza
(ale celkovo ich je tam viac), kde sa dá najesť za dve až tri eurá, čiže obedy aj večere
odporúčam tam. Celkové výdavky však grant určite nepokryje.
Treba rátať s tým, že Jena je malé mesto, čiže maličké centrum, z kampusu sa všade dostanete
do desať minút – čo je výhoda ale niekedy z toho má človek ponorkovú chorobu a má pocit že
tam dokopy nič neni. Ale je to študentské mesto, čiže veeľa mladých ľudí, bary a diskotéky
tam sú tiež.
Každý erasmák dostane svojho tutora, ktorý sa o vás postará. Bude to nejaký nemecký
študent, ktorý s vami na začiatku pôjde vybaviť nemecký účet, prihlásiť ubytko atď. takže
oficiálností sa netreba báť. A ak máte šťastie, poberie vás aj na párty a tak :)

