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Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a?  
 
Áno, je možné si zapísať kurzy aj z iných fakúlt. Na fakultu Soziologie und Geschichte som sa 
zapísala čisto z administratívneho dôvodu, rovnako aj predmety, ktoré som si musela vybrať 
pred odjazdom (a bolo možné si ich vybrať len z predchádzajúceho- zimného semestra). Po 
príchode na univerzitu som si však niektoré predmety zmenila, pretože sa v letnom semestri 
nevyučovali, prípadne ma zaujali niektoré iné. 
Kostnická univerzita v tomto poskytuje maximálnu slobodu. Keďže som sa rozhodla písať 
v zahraničí diplomovú prácu, ktorá bola kultúrne-historického charakteru o meste 
Kostnica,  drvivá väčšina literatúry a zdrojov bola po pochopiteľne nemecky. Z tohto dôvodu 
som si vyberala predovšetkým predmety tohto zamerania, historické jazykové kurzy. 
 
Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký?  
Pri podávaní prihlášky som nenašla žiadne informácie o tom, že by univerzita požadovala 
nejaký doklad. Dodatočne som sa však dočítala, že je potrebné mať doklad aspoň 
o absolvovaní nejakého jazykového kurzu na domácej univerzite (minimálne na úrovni B1), 
prípadne stačí odporučenie vyučujúceho. Žiadny oficiálny doklad-certifikát nie je potrebný. 
 
Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční 
studenty?  
 
Ja osobne som sa s tým nestretla, ale existuje štipendium spolkovej krajiny Baden-
Württemberg https://www.bwstiftung.de/startseite/  
Osobne s ním skúsenosti nemám, pretože je potrebné si oň požiadať s dostatočným 
predstihom (termíny sú vypísané na stránke). 
 
Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / 
nabízených kurzech atp.:  
 
Zoznam predmetov na univerzite:  
https://lsf.uni-konstanz.de/qisserver/rds?state=user&type=0 
 
Mesačný nemecký jazykový kurz na univerzite: 
https://www.uni-konstanz.de/international-office/in-konstanz-studieren/die-ersten-
tage/studienvorbereitungs-und-orientierungsprogramme/go-konstanz/ 
 
Možnosti ubytovania SEEZEIT: 
https://www.seezeit.com/wohnen/wohnanlagen/ 

https://www.bwstiftung.de/startseite/
https://lsf.uni-konstanz.de/qisserver/rds?state=user&type=0


Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?  
 
Ako som už vyššie napísala, vzhľadom k tomu, že som v zahraničí písala diplomovú prácu, 
výber mojich kurzov bol podľa toho ovplyvnený a zredukovaný. Absolvovala som však dva 
semináre o histórii Bodamského jazera a vývoji Nemecka po 1945 s doc. Nicolasom Egem, 
ktoré rada odporučím. Myslím si, že náročnosť týchto dvoch jazykových kurzov sa dá 
zvládnuť, navyše považujem za zaujímavé, že na hodine sme sa v úvode vždy venovali 
aktualitám dňa, resp. týždňa, čím vznikali zaujímavé situácie, ako ostatní študenti z rôznych 
štátov vnímajú aktuálny vývoj Nemecka.  
Rovnako odporučujem mesačný jazykový kurz, ktorý sa koná vždy mesiac pred začiatkom 
letného alebo zimného semestra. Je však potrebné sa naň vopred prihlásiť (túto možnosť 
rozposiela vždy koordinátor erazmákov pred odchodom do zahraničia) a vopred zaplatiť kurz 
vo výške 300e.  
 
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem 
na FHS?  
 

Ako som už spomenula, objektívne zhodnotiť náročnosť štúdia neviem. Vyzdvihla by som 
však určite množstvo aktivít, ktoré sú organizované práve pre erazmákov, predovšetkým 
jazykový kurz nemčiny, rôzne výlety po okolí (ktoré sú finančne veľmi výhodné), obrovský 
výber športových aktivít (ktoré si treba doplatiť, ale je to veľmi výhodné), skvelá univerzitná 
knižnica, ktorá je otvorená 24hodín denne (a v ktorej som trávila veľmi veľa času). 
Ako študentka oboru EKDD som sa zaujímala skôr o možnosťou je zapojiť sa do spolu-
organizácie kultúrnych aktivít, doporučujem univerzitnú kultúrnu organizáciu KUK: 
https://www.facebook.com/KulturUniKOnstanz/?fref=ts, určite neváhajte sa s nimi 
kontaktovať (ja som sa spoznala s touto organizáciou vďaka mojej buddy) 
Študenti Kostnickej univerzity majú voľný vstup do mestského divadla a mnoho ďalších 
výhod. 
 
Na záver by som chcela vyzdvihnúť aktivitu zo strany univerzitného koordinátora pre 
záležitosti Erazmu, ktorý organizuje množstvo informačných schôdzok pri príchode 
erazmákov, kde so svojím tímom riešia za vás všetky byrokratické záležitosti v rámci 
prihlásenia predmetov, prihlásenia na mestský úrad, prihlásenia na internát, vybavenia 
nemeckého účtu atď. Je možné ho kedykoľvek kontaktovať, myslím, že rád zodpovie na 
otázky aj pred plánovaným príchodom na uni: Frank.E.Lutzenberger@uni-konstanz.de alebo 
na fb Frank E. Lutzenberger. 
 
Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit?  

V prípade akýchkoľvek otázok, praktických informácií o živote v meste, rada na ne 
zodpoviem cez mail.  
 
Kontakt  
 

https://www.facebook.com/KulturUniKOnstanz/?fref=ts
mailto:Frank.E.Lutzenberger@uni-konstanz.de

