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Studijní pobyt v Landshutu – letní semestr 2008 

 

 

Co se dělo před odjezdem 

Vstupním krokem pro zahraniční stáž je konkurz, který musí absolvovat úplně 

každý. Skládá se z pohovoru v jazyce, který bude student na stáži používat. Ještě 

před samotným konkurzem se musí zaslat na Zahraniční oddělení životopis ve 

formátu „Europass“  a motivační dopis v německém jazyce. Pokud jste vybráni, 

následuje koloběh papírování a nejrůznějšího zařizování.  

Důležitou věcí pro odcestování je pojištění v zahraničí, které se dá sehnat lehce 

a není příliš drahé. Dále je důležité podepsat finanční smlouvu, na jejímž 

základě později přijde studijní stipendium. I vybírání předmětů patří k 

,,předodjezdovým“ přípravám. Tento okamžik je celkem důležitou součástí 
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studijního pobytu. Je dobré, pokud to jde, vybrat předměty co nejvíce podobné 

těm, které budete mít v semestru na ZSF, ve kterém právě budete na stáži.  

 

Příjezd a spousta překvapení 

Říká se, že každý začátek je těžký. To je velká pravda, se kterou se setkáte hned 

po příjezdu. Ale ochota lidí, se kterými jsem přišla hned první den do styku, 

byla opravdu převeliká. Nejprve je důležité kontaktovat pracovnici školy, která 

má na starosti zahraniční studenty. Ta působí v prvních dnech jako bezpečný 

ostrov v moři zařizování a domlouvání.  

 

Ubytování 

Pokud jde o ubytování, bydlela jsem na koleji. Útulné pokojíky byly po jednom 

a na každém se nacházelo sociální zařízení. Malá rada: když přijedete, 

Hausmeister („správce koleje“) na vás vychrlí spoustu informací jak bydlet. 

Nicméně snažte se nepřeslechnout větu o peřinách. Na pokoji normálně nejsou, 

ale na požádání je samozřejmě dostanete. Vždy k šesti pokojům je přidělena 

jedna kuchyňka, kde studenti dohromady hospodaří, vaří a paří☺ 

Studium, knihovna 

Škola, kterou jsem 

v Landshutu navštěvovala 

se jmenuje FH Landshut. 

Nachází se tam spíše 

technické obory, ale také 

obor Sozial Arbeit, který 

jsem po dobu pobytu 

studovala. Předměty jsou 
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uskupené do určitých modulů. Z každého modulu se na konci semestru skládá 

zkouška. Já jsem však měla předměty zapsané samostatně. Proto jsem plnila 

každý předmět formou seminární práce, recenze či prezentace. Studium 

probíhalo formou jednotlivých seminářů a přednášek. Velký prostor se dával 

názorům studentů.  

Knihovna je ve škole otevřená 24 hodin denně. Ke vstupu do knihovny stačí 

pouze čipová karta, kterou dostanete při zápisu za zálohu 10 euro. Tato karta 

platí i do menzy, kde se dá každý den do sytosti naobědvat za 2-3 eura.  

 

Doprava 

O hromadné dopravě nemohu podat příliš objektivní informace. Jezdila jsem do 

Landshutu autem. Vyjde to totiž levněji, zvlášť pokud jedete ve dvou či více 

lidech. 

Po Landshutu je nejlepší pohyb na kole. Cyklostezky jsou tam výborně 

vybudované a dostanete se prakticky úplně všude.  

 

Co mi ještě napadá… 

Když jsem se zaběhla v denním 

koloběhu, začala jsem vyhledávat 

koníčky a různé volnočasové aktivity. 

Těch je v Landshutu opravdu dost, stačí 

si vybrat.  Pro sportovce je ideální vybrat 

si jeden ze sportů nabízený ve škole. Já 

jsem chodila na volleyball a seznámila 

jsem se se spoustou lidí v mém věku 

s podobnými zájmy.  
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Landshut leží na velice příhodném místě, tedy mezi Regensburgem a 

Mnichovem. Do obou měst se dá pohodlně dostat vlakem. V Mnichově dokonce 

platí Bayern Ticket (jízdenka na vlak platící po celém Bavorsku) jako jízdenka 

na městskou hromadnou dopravu.   

Asi každého napadne otázka přivýdělku v cizí měně. Myslím, že to není 

nereálné. Ke škole je poměrně dost času. Já jsem si ale našla praxi, takže jsem 

na brigádu již čas neměla.  

Stáž v zahraničí je velice přínosnou věcí. Zvláště pokud chcete přičichnout i 

k jiným kulturám z větší blízkosti. Německo totiž zdaleka není monokulturní 

zemí, hlavně na poli studijním.   

 

Zuzana Bursová – 2. RPB – zuzana.bursova@seznam.cz  


