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•        Moznost studia UG PG ? 

•        Zúčastnila som sa výučby  typu prednáška aj typu seminár. Prednášky aj s 
cvičeniami prebiehali podobne ako na UK. Semináre mali oveľa menej prezenčnej 
účasti (cca 3-4 6hodinové bloky) a dávali dôraz na samostatné písanie seminárnej 
práce (v rozsahu 15 strán). Mala som 3 predmety v AJ, 2 v NJ a úvodný jazykový 
kurz. Nemecký jazyk sa mi zišiel hlavne na porozumenie prednáškam a slidom v 
NJ. Prezentácie a seminárne práce mi povolili aj v nemeckých predmetoch písať po 
anglicky. Na testoch, ktoré boli v NJ, mohli zahraniční študenti používať slovník. 

•         Ingolstadt má okolo 180.000 obyvateľov, no škola aj ubytovanie väčšiny 
zahraničných študentov sú v blízkosti maličkého centra, ktoré prejdete z jednej strany na druhú za 
pol hodinu. Študenti WFI majú cca 20 študentských združení, napríklad organizujú konferenciu o 
udržateľnom podnikaní, stretávajú sa na spoločenských večeroch a výletoch po okolí. Na školskej 
stránke sú aj kontakty na kresťanské spoločenstvá študentov. Erazmáci sa okrem toho stretávajú na 
podujatiach, ktoré pre nich organizujú koordinátori. Ja som si výlety zažila hlavne ako súčasť 
úvodného kurzu NJ - do Eichstättu, Bambergu, Rothenburgu. Nevynechala som ani návštevu 
Mníchova. 
•         Ubytovanie stojí cca 250-350€ mesačne, domáci hovoria, že ceny sú pomerne vysoké, 
pretože je veľký dopyt po ubytovaní pracovníkov továrne AUDI, ktorá je v meste najväčším 
zamestnávateľom.  
Niekto býva 300 metrov od školy, niekto 15 minút na bicykli (môj prípad) a iní študenti bývajú až v 
Mníchove alebo v niektorej z priľahlých dediniek. Ja som bola ubytovaná v pekných moderných 
priestoroch, iní študenti v historických budovách.  
Väčšina študentov vo WG (Wohngemeinschaft - niečo medzi internátom a privátom - nie je tam 
napr. žiadny vrátnik ale ubytovať môžu len študentov a je tam spoločná práčovňa a pivnica na 
bicykle) má vlastnú kúpeľňu aj kuchynku. Niektorí sú však ubytovaní aj na privátoch. 
Ubytovanie mi sprostredkovala škola. Mala som možnosť odmietnuť a hľadať niečo lepšie, bola 
som však s ponukou školy spokojná. Toto ubytovanie však malo nevýhodu, že sa dá zmluva 
podpísať len na 6 alebo 12 mesiacov, napriek tomu, že takmer 2 mesiace z toho budem naspäť na 
Slovensku. Taktiež, moje WG otvorili až 1.10. takže som musela prvé dva týždne pobytu bývať v 
hosteli. To bolo finančne náročnejšie a nebola tam žiadna kuchynka, ale spoznala som tam viacero 
ďalších zahraničných študentov. Vo WG som sa občas cítila osamelo, keďže som tam nikoho 
nepoznala. Spolužiak, ktorý je Nemec mi povedal, že za celý semester nespoznal ani jedného zo 
"susedov", čo je dosť odlišná realita ako na Bratislavských internátoch.  

•         Škola bola pre mňa atraktívna. Neviem presne, na čo sa zameriava, každá katedra má určitu 
autonómiu a ja som mala predmety na dvoch z nich. Vyberala som si predmety tak, aby sa podobali 
na predmety ekonomickej a finančnej matematiky, čo je môj štud. program na FMFI, a aby súviseli 
s témou mojej diplomovej práce. Zaujali ma predmety týkajúce sa optimalizačných problémov ale 
aj semináre, týkajúce sa manažérskej etiky a etického hodnotenia rámcových pravidiel, ktoré dávajú 
základ pre trh. Skúšky, ktoré som zatiaľ absolvovala, boli pomerne náročné, no nemali sme žiadne 
testy počas semestra, iba domáce úlohy.  
•        Čo by som spravila inak: Mala som nepresnú predstavu o tom, čo znamená seminár v 
Nemecku, myslela som si, že sa budeme stretávať aspoň raz za 2 týždne ako som to zažila na UK. 
Keby som o tom vedela dopredu, zrejme by som si vybrala viac prednášok, aby som sa viac cvičila 
v NJ.  
Celkovo hodnotím pobyt veľmi pozitívne, Ingolstadt je krásne mestečko s prevažne stredovekou 
architektúrou, tečie cez neho Dunaj, čo mi pripomínalo domov. Ľudia sú tam vo všeobecnosti milí a 
ústretoví voči cudzincom a veľa z nich sa prepravuje na bicykli. Školské prednášky a účasť v 
študentských organizáciách boli pre mňa zaujímavé a obohacujúce.  


