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Správa z mobility 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: dobrovoľná stáž na toxikologickom inštitúte v Halle 

TYP MOBILITY ERASMUS+: dobrovoľná stáž 

AKADEMICKÝ ROK (v ktorom som mobilitu absolvoval/-a): 2020/2021 

ROČNÍK (v ktorom som mobilitu absolvoval/-a): 5. (piaty-obdobie medzi štátnicami) 

DĹŽKA MOBILITY (pri štúdiu – ZS/LS/celý AR; pri stáži stačí počet mesiacov): 2,5 mesiaca 

JAZYK MOBILITY: nemecký 

BOLA TO MOJA PRVÁ MOBILITA:  

Áno  

Nie – už som sa mobility predtým  zúčastnil/-a (typ mobility/akademický rok/ročník): 

 

INFORMÁCIE O HOSTITEĽSKEJ INŠTITÚCII: 

TYP PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE: zahraničná univerzita 

NÁZOV PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCIE: Institut für Farmakologie und Toxikologie 

     Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

KRAJINA STÁŽE: Nemecko 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE A RADY PRE UCHÁDZAČOV: 

ZDROJ INFORMÁCIÍ O MIESTE STÁŽE (kde som sa dozvedel/-a o svojej prijímajúcej 

inštitúcii – na webovej stránke fakulty, od svojho školiteľa, od spolužiaka – bývalého 

Erasmáka, z vlastných zdrojov):  

od svojho školiteľa-ten mi odporučil kontaktovať vedúceho katedry, ktorý má dlhodobé 

kontakty s daným inštitútom 

KOMUNIKÁCIA SO ZAHRANIČNOU INŠTITÚCIOU (kedy je ideálne začať s komunikáciou, 

ako prebiehala komunikácia a i.):  
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prvé oslovenie prebehlo prostredníctvom vedúceho katedry, po súhlase s mobilitou som 

s inštitútom komunikovala bez problémov už sama 

Ja som komunikovala v približne 1,5 ročnom predstihu. V zásade je možné komunikovať aj 

neskôr, ale treba mať jasno v cieľovej inštitúcii pred deadlinom podávania prihlášok 

UBYTOVANIE (kedy je ideálne začať s hľadaním ubytovania, v akých cenových reláciách sa 

ubytovanie pohybuje, prípadne odkaz na zdroje vyhľadávania a i.): 

Ak trvá mobilita počas jedného zahraničného semestra, je možné vybaviť si internát (pozor, 

časové obdobie nášho semestra a semestra v Nemecku sa odlišuje!). Ak chcete bývať na 

internáte, je potrebné si pozrieť na stránke školy a internátu deadliny podávania žiadostí, 

prípadne individuálne kontaktovať zodpovedné osoby. Ak idete napríklad na prelome ich 

semestrov, je malá pravdepodobnosť, že bude na internáte voľné miesto, keďže sa zmluvy 

uzatvárajú na jeden semester.  

Ja som si na odporučenie jednej študentky, ktorá v danom meste už bola, našla cez inzerát 

byt, v ktorom sme bývali viacerí a platili spoločne nájomné (ja som platila 300 eur). Nájomné 

sa v takýchto bytoch (po nemecky to volajú WG-Wohngemeinschaft a je to tam úplne bežné) 

pohybuje od 250 do cca 400 eur. Ak by ste chceli bývať sami, je to pomerne nákladné. 

Nájomné v Nemecku za byt sú veľmi vysoké, byty sa prenajímajú častokrát nezariadené! 

Inzeráty treba pozerať v cca 2 až 3-mesačnom predstihu. Je potrebné pozerať aj na lokalitu 

(štvrť Neustadt nie je považovaná za bezpečnú) 

https://www.wg-gesucht.de/ 

DOPRAVA (praktické informácie k miestnej doprave, aká forma cestovania/prepravy je 

výhodnejšia vzhľadom na cenové relácie a veľkosť miesta stáže a i.):  

Ak tu strávite dlhšiu dobu, minimálne semester, oplatí sa vybaviť si na univerzite oficiálny 

status študenta za poplatok cc 200 eur, kde je zarátaná aj doprava MHD a prípadné zľavy. 

Cena lístkov sa inak pohybuje okolo 2 až 3 eur na hodinu.  

V Halle je množstvo cyklistov. Bicyklom sa tu dopravíte všade, pretože Halle nie je veľké 

mesto. Ak máte možnosť, bicykel si doneste so sebou. Alebo si kúpte cez inzerát starší bicykel 

priamo v Nemecku, ktorý tam rovno niekomu prenecháte a nebude vám za ním ľúto.  
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Ja som bývala v dobrej lokalite, pešo som sa dostala všade, kam som potrebovala. 

Príležitostne som použila MHD.  

Ak chcete objavovať nové mestá v okolí, existujú spojené celodenné lístky na MHD a vlak-

cenovo sú určite výhodnejšie ako kupovať lístky samostatne.  

 

ĎALŠIE PRAKTICKÉ RADY, SKÚSENOSTI A ZÁŽITKY Z MOBILITY (čo by uchádzači mali 

určite vedieť pred nástupom na mobilitu): 

Rátať s corona opatreniami, vedieť, kde sa dá po príchode otestovať, podmienky 

karantény.  

Pri dobrovoľnej stáži sa určite nebojte, že budú od vás chcieť, aby ste všetko v 

laboratóriu vedeli. To, čo bude obsahom vašej práce, vám podrobne a dostatočne 

vysvetlia a ukážu. Prístup je profesionálny a zároveň veľmi ľudský.  

 

 

"RADŠEJ TO RAZ VIDIEŤ, AKO O TOM STOKRÁT POČUŤ" (čo by uchádzači mali určite 

vidieť pred nástupom na mobilitu 😊 – miesto určené pre fotodokumentáciu): 
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KONTAKT V PRÍPADE OTÁZOK: erasmus@fpharm.uniba.sk  

(dobrovoľná informácia)  

 

Vyplnením a odoslaním Správy z mobility dávam svoj súhlas k jej uverejneniu na webovej 

stránke Farmaceutickej fakulty UK (časť Medzinárodné vzťahy). 
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