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Studijní pobyt 
v Magdeburgu 

 
Jako studentky 3.ročníku oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a 

staré osoby jsme měly možnost v  rámci programu Sokrates-Erasmus studovat na 

Fachhochschule Magdeburg (www.hs-magdeburg.de), obor sociální práce.  

 

Magdeburg 

Magdeburg je hlavním městem Saska-Anhaltska. Se svojí 1200letou historií je 

nejstarším městem východních spolkových zemí. Díky tomu, že byl v dřívějších dobách 

sídlem císaře, hansovním městem a pruskou pevností, stal se terčem mnoha útoků, které vedly 

ke zničení některých historických budov. I přes tyto nepříznivé okolnosti je stále historická 

část Magdeburgu lákadlem pro turisty. Neodmyslitelně patří k Magdeburgu také jeho moderní 

architektura. 

Magdeburg je nejen kulturním městem, ale zároveň místem sportu a volného času. 

Právě to můžete vidět níže na fotografiích. 

 

Magdeburský Dóm   Grüne Zitadelle       Jahrtausendturm im Elbauenpark 
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        Divadlo 
 

Magdeburg: (zleva-doprava), státní park, most přes řeku Labe, radnice, „Hasellbachplatz“- spousta 

barů, diskoték, „Elbauenpark“ – tribuna, kde se koná na začátku roku imatrikulace studentů, 

„Elbauenpark“- nabízí spoustu vyžití, jízda vláčkem, museum, bobová dráha, „Schmeterling Haus“ 

(=dům motýlů). 
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Důležité informace 

 

Před odjezdem 

 

Před odjezdem je samozřejmě nutné vyřídit několik formalit. Nejprve jsme se 

zúčastnily pohovoru, kterého se nemusíte bát. Dále jsme se pustily do vyřizování 

nejrůznějších formalit. V těchto záležitostech se můžete obrátit na pomoc zahraničního 

oddělení nebo na nás. Především potřebujete bankovní konto (devizový účet nebo konto u 

jakékoliv české banky, možnost je také založení účtu v Německu). Stipendium se vyplácí 

v eurech, ale na běžný účet jde v českých korunách. Doporučujeme se informovat na možnost 

placení platební kartou v zahraničí. Zřídily jsme si Visa kartu, se  kterou byly naše možnosti 

placení velmi omezené (Zkuste se zeptat na MaesterCard, má více možností).  

Vybíraní z německého bankomatu se nevyplatí, jsou zde poplatky za výběr (česká 

spořitelna-100Kč). My jsme si přeměnily české peníze na eura, které jsme si sem vezly a 

z německého bankomatu, pokud jsme musely vybírat, jsme vybíraly vždy velké částky.  

Zdravotní pojištění je možné zřídit k platební kartě, je plně vystačující po celou dobu pobytu a 

pokrývá poměrně širokou škálu zdravotních výkonů a zákroků. 

 

Doprava 

 

Pokud nemáte možnost dopravit se do Magdeburgu autem, což je zajisté nejlepší a 

nejvýhodnější způsob, můžete využít služeb autobusové dopravy Student Agency nebo 

Eurolines. My jsme využívaly linek Student Agency a byly jsme s jejími službami spokojeny! 

Důležité informace naleznete na adrese (www.studentagency.cz).  

Před naším prvním příjezdem nám byl nabídnut doprovod (Tutor), který nás zavezl 

přímo k místu ubytování. Této služby jsme využily a můžeme také jak jinak než doporučit. 

Doprava po Magdeburgu 

Němečtí i zahraniční studenti využívají městské hromadné dopravy. Každý student si zaplatí 

Semesterticket, který platí celý semestr a lze ho využít pro bezplatnou jízdu jakoukoliv trolejí 

a také pro jízdu autobusem do okolí Magdeburgu! K Hochschule se dostanete trolejí číslo 6 a 

5. 
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Ubytování 

 

 

Ubytování zajišťuje hostitelská škola. Může 

vás ubytovat v zařízeních různé cenové   kategorie 

(130-300Euro). My jsme si včas zažádaly na 

adrese(wohnen@studentenwerk-magdeburg.de) o 

levnější ubytování, které vidíte na obrázku. 

Jedná se o bytovou jednotku 3+1, kde má každý svůj pokoj, dále je k dispozici kuchyň a 

koupelna. Každý pokoj je vybaven postelí, skříní, poličkami, stolem a dvěmi židlemi. 

Nezbytnou součástí je i lednička v kuchyni. Tento byt stojí cca. 130 Euro na osobu. Studenti 

zde velmi využívají také bydlení ve  „Wohngemeinschaftu“, což je u nás něco jako privátní 

bydlení, ale mýtné bývá většinou přizpůsobené studentům, takže je levnější.  

Informace a ubytování naleznete na adrese (www.studentenwerk-magdeburg.de). 

 

Stravování 

 

Stravování pro studenty zajišťuje studentská menza, která je studentům 

k dispozici každý den v týdnu a nachází se přirozeně v areálu Fachhochschule. 

Studenti zde mohou poobědvat nebo strávit příjemné chvíle u kávy. Studenti mají 

možnost vybírat většinou ze čtyř druhů jídel, jejichž cena se pohybuje od 1 do 3 eur. 

My jsme stravování v menze využívaly. Nejlevněji ale asi přesto vyjde stravování z vlastních 

zásob. V okolí se nachází také veliké množství tureckých restaurací, které jsou cenově 

výhodné a velmi chutné. Co se týče nákupů, tak doporučujeme Kaufland nebo Real (lze platit 

VISA kartou). 

 

Studium 

 

Orientační týden 

Fachhochschule Magdeburg organizuje pro zahraniční studenty orientační týden. Ten 

probíhá hned první týden po příjezdu a zde jsme se dozvěděly vše potřebné ke studiu a životu 

v Magdeburgu (např. německé kurzy, pojištění, pomoc při přihlášení na Einwohnermeldeamt, 

informace o různých kulturním akcích, IKUS, Tandem – program – níže vysvětleno). V rámci 
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tohoto týdne jsou zahraničním studentům nabídnuty exkurze do zajímavých měst Saska 

Anhaltska 

. 

Předměty 

Ještě před odjezdem jsme si zapsaly předměty, které jsme chtěly navštěvovat a které se 

nám alespoň z části shodovaly s předměty, které jsme měly mít na naší univerzitě. (Předměty 

se zapisují do „Learning Agreementu“). Zvolení předmětů bylo ovšem jen dočasné, protože 

na hostitelské univerzitě jsme si vybraly předměty zcela jiné. Buď některé z nich nebyly 

vůbec otevřeny, nebo jsme přímo při první přednášce zjistily, že nám svým obsahem 

nevyhovují. První dva týdny jsme navštívily takto více předmětů a poté se rozhodly, které si 

definitivně zapíšeme. Tyto změny jsme ihned nahlásily naší univerzitě, sepsaly jejich 

odůvodnění a vytvořily nový „Learning Agreement“s novými předměty. Musel být ve dvou 

originálech a podepsán koordinátorem pro obor, který  jsme zde studovaly (Herr Wendt)  a 

koordinátorem pro zahraniční vztahy (Frau Sand). Přehled předmětů, které se pro daný 

semestr otevřely, jsme našly na webových stránkách fakulty (www.hs-magdeburg.de), ale my 

doporučujeme zeptat se na ně koordinátora pro obor.  

Je zde také možnost navštěvovat německé kurzy, které organizuje fakulta 

„Fachkomunikation“ a za které můžete také získat kredity. Vše o těchto kurzech jsme se 

dozvěděly na první informační schůzce. Tyto kurzy nám pomohly s komunikací i gramatikou 

(Doporučujeme!). Profesoři, kteří je vyučují, na nás hovořili velice srozumitelnou a  

jednoduchou němčinou.  

O oborových předmětech jsme se zmiňovaly již výše a zbývá jen dodat, že i profesoři 

těchto předmětů brali velké ohledy na to, že jsme cizinci a snažili se nám jít maximálně vstříc. 

Velice nás zaujal vztah mezi studenty a profesory, zdál se nám opravdu přátelský a uvolněný. 

Připadalo nám, že profesory velmi zajímají názory studentů a studenti tedy díky tomu rádi a 

často vedou diskuze. Při přednáškách používají hodně příkladů a názorných ukázek. Studenti 

si díky tomu mohou udělat lepší obrázek o problematice, která se probírá. I pro nás to bylo 

přínosem.  

Na konci semestru jsme obdržely potvrzení (Schein), které nám profesoři při splnění 

předmětu podepsaly. Dále jsme k tomu potřebovaly razítko od sekretářky děkana naší fakulty. 

Poté jsme vše zapsaly do formuláře (Transcript of Records) a nechaly potvrdit od 

„Prüfungsamtu“, který se touto záležitostí zabývá.  
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Knihovna 

 

Pro studenty „Fachhochschule“ je k dispozici velká knihovna. Knihovna má několik 

pater, kde jsou knihy rozděleny podle jednotlivých fakult. Velmi nás zaujal široký výběr 

literatury! Součástí knihovny jsou také počítače s připojením na internet, tiskárny a kopírky a 

nechybí zde ani studovny. Knihy si studenti vypůjčují na „Semesterticket“. Důležité je 

nezapomenou na včasné vrácení knih, protože pokuty jsou vysoké☺! 

 

Internet 

 

Přístup na internet jsme měly dobrý. Nejlepším řešením je zřízení přípojky na internet 

přímo na pokoji. V takovém případě se platí jednorázová částka za zapojení a to 20 euro, poté 

měsíčně 5 euro poplatek za využívání internetu. Pokud tato možnost není, je možné 

navštěvovat učebny v areálu Fachhochschule, které bývají přístupné každý den v týdnu do 

20:00 hodin, v pátek do 16:00 hodin. Dále je internet k dispozici v univerzitní knihovně.  

 

Komunikace a jazyk 

 

Komunikace v cizím jazyce pro nás nebyla z počátku vůbec jednoduchá. Je důležité 

nebát se komunikovat, i když člověk ví, že mluví s chybami. Většina profesorů a lidí to chápe 

a snaží se vyjít ve všem vstříc. Větší problém je komunikace s německými spolužáky. Ti byli 

podle našeho názoru zprvu velmi odtažití, nepřístupní. Zdá se nám, že kontakt s ,,cizinci“ 

většinou nevyhledávají. Každý, kdo je v takové situaci, by se neměl ničeho bát, měl by 

opravdu mluvit, navázat kontakt jako první a postupná jazyková i národností bariéra se 

postupně minimalizuje. Chce to čas a trpělivost! 

Komunikace s ostatními zahraničními studenty, se kterými jsme se seznámily na 

orientačním týdnu, byla podstatně jednodušší. Jejich jazykové znalosti byly podobné těm 

našim a proto jsme měly menší strach s nimi navázat kontakt a mluvit. Velkou výhodou je zde 

také alespoň základní znalost angličtiny, protože většina zahraničních i německých studentů ji 

ovládá. 

Doporučujeme program TANDEM! Tento program nám představili na orientačním 

týdnu a je velmi podporující v komunikaci a zapojení se do života v Magdeburgu. Je určen 

především pro zahraniční studenty, ale také pro německé studenty, kteří se chtějí učit jiný 
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jazyk. Probíhá tím způsobem, že se dva studenti různých národností jednou týdně na jednu 

hodinu (podle chuti mohou častěji) scházejí a navzájem spolu mluví jak jedním, tak druhým 

jazykem. „Chvíli mluví tak, chvíli onak.“    

  

Volný čas 

  

V Magdeburgu je mnoho možností, jak trávit volný čas. Sama prohlídka města je 

velmi zajímavá, např. Magdeburský Dóm, nebo moderní stavba „Grünne Zitadelle“, zaujmou 

již při prvním pohledu. V Magdeburgu je spousta architektonicky zajímavých objektů. Rády 

jsme také navštěvovaly nákupní centra, kterých je v tomto městě nespočet. Právě v nich se 

mohou „nabažit“ milovníci nákupů. Němci velmi rádi nakupují, především v sobotu, kterou 

jsou tímto způsobem schopni trávit celou.   

Velmi široké je i sportovní vyžití, např. „Nautica“ – vodní ráj, každý první pátek 

v měsíci, od 22-24 hod. existují výhodné vstupy pro studenty, dále velký závodní bazén, 

squosch, tenis, jízda na kolečkových bruslích, doporučujeme pořídit si kolo, např. v bazaru ( 

jeho cena cca.20€)! 

Krásné jsou výlety do přírody v okolí Magdeburgu nebo návštěvy rozsáhlých parků. 

Za shlédnutí stojí také vodní kanál a vodní most vystavěný pro Labe. Pro celodenní výlet 

doporučujeme návštěvu „Elbauenparku“ (vedle „Fachhochschule“). Tento park je zajímavý 

především svojí flórou v podobě nádherných květin, dále zde člověk může navštívit muzeum, 

které je také velmi neobvykle architektonicky řešeno a jsou v něm k vidění téměř všechny 

vynálezy od starověku až po současnost. Je zde velmi sympatická možnost si některé z nich 

vyzkoušet v praxi.  

Pokud nechcete trávit večery v domácím prostředí, můžete stejně jako my využít 

široké a rozmanité nabídky hospod, barů a diskoték. Ty najdete na „Hasselbachplatz“, kde se 

ve večerních hodinách schází nespočetné množství mladých lidí. Jedenkrát v měsíci se koná 

„Herrrenkrug party“, doporučujeme, dobrá muzika! 

Existuje také IKUS program pro studenty. Ten organizuje většinou čtvrteční párty pro 

zahraniční i německé studenty. Na tyto párty je vstup zdarma a také občerstvení (steaky, 

kuře..) je bezplatné☺. Tyto párty jsou dobrý způsob pro navázání nových kontaktů a setkání 

se s lidmi, které znáte ze školy nebo z orientačního týdne. Konají se zde i párty organizované 

různými národnostmi (pákistánská, irácká, ukrajinská, vietnamská apod.) 
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Pokud již Magdeburg a jeho okolí omrzí, je možnost cestovat po Německu. My jsme 

navštívili, např. Berlín, Hamburg, Lübeck atd. Německé dráhy nabízí výhodné jízdné. Je 

dobré při cestách využít „Schöneswochenendeticket“ (platí o víkendu, 24hod., pro pět osob, 

cena: 33€), který platí po celém Německu. Nebo „Sachsenanhaltticket“, který platí i v týdnu, 

ale pouze při cestování po Sasku Anhaltsku!! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lucie Rainerová 
(lucka.rainerova@seznam.cz) 

 
Martina Špuláková 

(MartinaSpulakova@seznam.cz) 
 

Hana Fialová 
(Hanka.fialova@seznam.cz) 


