
Ahojte, pripájam svoje skúsenosti z Erasmu. 

Univerzita: Technische Universität Chemnitz, Nemecko	  

Možnosti štúdia: UG alebo PG (ja som absolvovala PG)	  

Štúdium: veľké množstvo predmetov v anglickom jazyku, zaujímavosťou je rozličný štýl 
výučby – samoštúdium spojené s konzultáciami, predmety s týždennou výučbou aj predmety, 
ktoré majú napr. len 4 sedenia 	  

Jedná sa síce o Nemecko, ale boli tam ľudia, ktorých NJ bola A2 alebo aj A1 a všetko mali 
v AJ. Samozrejme hovorím o ekonomickej fakulte, nie všade je to rovnako. Za predmety sú 3 
– 6 ECTS, pričom niekedy sa viete dohodnúť na vyššom kreditnom hodnotení, ak urobíte 
niečo navyše, napr. o 3 strany dlhšia práca a pod. Hodiny v AJ sú s Nemcami a často s nimi 
musíte spolupracovať, ale sú veľmi milí a priateľskí.  

Predmety sú vyučované aj v nemčine, tam sa zaraďujete rovnako medzi Nemcov, ale nie je to 
nič nezvládnuteľné, ja som ich niekoľko absolvovala. Výhodou je tiež integračný Landes- und 
Sprachkurs pred začiatkom semestra za 4 ECTS.  

Možnosť študovať v podstate čokoľvek s business, odbory sú jedna vec a možnosť výberu 
predmetov v rámci Erasmu je zaujímavá pre kohokoľvek. (HR, marketing, vedenie ľudí, 
manažment v praxi, kritický manažment atď.) Škola má niekoľko budov a vyučovanie pre 
fakultu WiWi je priamo v campuse, t.j. asi 5 – 10 minút chôdze od internátu.  

Bývanie: Internát je poskytovaný školou, žiadosť je súčasť prihlášky na školu, môžete si 
vybrať, o ktorý internát máte záujem a ceny sa pohybujú cca od 180 € po 230 (hornú hranicu 
neviem presne), ale môžete si sami vybrať, či chcete Einzelzimmer, kde zdieľate kuchyňu 
a kúpeľňu alebo WG, ktoré pripomína byt so 6 spálňami a veľkou kuchyňou s obývačkou. 	  

Finančné náklady: počiatočné náklady sú vysoké, treba počítať s týmto:	  

- Kaucia na internát (tento rok 380 €) – vrátia, ak je po pobyte všetko v izbe v poriadku 

- Školská semestrálna karta 250 € 

- Cesta: ak autobusom, tak cca 80 €  

- Študentská karta platí od 1.10, takže ak prídete skôr, odporúča sa lístok VMS 25 € 

- Prípravný jazykový kurz: 45 € 

- Mesačné poplatky na internát: cca 200 € a na jedlo cca 100 – 150 €, v závislosti ako sa 
stravujete 

- Strava v Mense: 1,40 – 2,20 za jedlo, vždy v ponuke aspoň tri jedlá, a jedno vždy 
vegánske 



- Doprava: v rámci študentskej karty máte od 1.10 do 31.3 dopravu v celom Sasku 
zadarmo – na vlaky, v prípade návštevy Drážďan alebo Leipzigu musíte za verejnú 
dopravu platiť, v Chemnitz platí karta aj na autobusy a električky. 

Je potrebné si uvedomiť naozaj náročnú nemeckú byrokraciu a obrniť sa, ale ten semester 
ľudia, program organizovaný Buddy programom, je naozaj bohatý a užijete si to. Odporúčam 
zapísať sa do spomínaného Buddy programu, kde vám pridelia vlastného buddyho, ktorý Vás 
vyzdvihne na stanici, preberie Vaše kľúče od internátu, ak prídete cez víkend, obehá s Vami 
úrady a ak neviete po nemecky, všetko vám v začiatkoch preloží.  

Všetci sú veľmi milí, priateľskí a bolo mi veľmi ľúto z Chemnitz odísť.  

Ďalšie postrehy: 

- Registrujete sa na úrade, oficiálne môžete na internáte prijímať poštu do svojej 
schránky 

- Dostanete list od ARD – nemeckého rádia, že máte platiť poplatky. NEPLAŤTE ICH! 
Neplatí to nikto, lebo aktuálne je to na ústavnom súde Nemecka, či je to vôbec 
v súlade s ústavou 

- Mesto Chemnitz ponúka všetkým, ktorí o to požiadajú „uvítacie peniaze“ 
Begrüssungsgeld vo výške 100 €, a to keď prídete prvýkrát žiť v Nemecku.  

- Keďže Nemci majú posunuté semestre, odporúčam zimný, inak budete skúšky robiť 
v júli a auguste a neužijete si vôbec leto.  

- Keby som si vyberala Erasmus druhýkrát, neváhala by som ani sekundu a okamžite by 
som si zvolila Chemnitz!  

 

V prípade otázok ma kontaktujte na: 

 

Timea.martinska@gmail.com 	  

 

Odpoviem v rámci možností ASAP.	  


