
Erasmus + štúdium v Jene 

V nemeckom meste Jena som strávila zatiaľ najlepší semester. Študovala som nemčinu a angličtinu na 

Friedrich Schiller Universität. Hlavne kvôli jedinečnej možnosti zlepšiť si jazykové schopnosti, som už 

od nástupu na Ekonomickú Univerzitu vedela, že sa chcem zúčastniť programu Erasmus +. Nakoniec 

som sa rozhodla pre malé univerzitné mesto v Nemecku. Toto študentské mesto, kde sa univerzita, 

založená už v roku 1558 nachádza v čarovnom historickom centre, som si rýchlo obľúbila. Okrem iného 

sa mi páčilo, že tam bolo všetko ľahko pešo dostupné a v blízkosti môjho internátu.  

Jenu som si vybrala, kvôli špeciálnemu programu, ktorý univerzita ponúka študentom germanistiky 

z celého sveta. Hneď na začiatku nás rozdelili do skupín podľa úrovne nemčiny a mohli sme si zostaviť 

rozvrh na základe preferovaných predmetov. Na výber sme mali predmety so zameraním na lingvistiku 

a interkultúru. Okrem nemčiny som sa prihlásila aj na štúdium anglistiky a taktiež som využila možnosť 

jazykových kurzov a začala sa učiť španielčinu. Výhoda je, že si každý môže zostaviť vlastný rozvrh 

a pritom si vyberať z viacerých študijných programov. Ak by mal niekto náhodou v rozvrhu ešte veľmi 

veľa voľna, je možnosť zúčastňovať sa prednášok z ktorejkoľvek fakulty. Stretla som sa  s ochotou 

a ústretovým prístupom zo strany profesorov a vyučujúcich, ktorí sa nám snažili pomáhať a uľahčiť 

štúdium. Zažila som iný systém výučby a štýl učenia, páčilo sa mi, že sme boli už v priebehu semestra 

vedení k tomu aby sme sa priebežne pripravovali na semináre a dostávali sme rôzne kreatívne úlohy 

vo forme projektov a skupinových prác. Cez skúškové obdobie som sa nemusela až tak veľa učiť, keďže 

veľkú časť práce sme vynaložili už počas semestra. K dispozícii nám bola moderná knižnica v blízkosti 

kampusu a  všetky knihy boli taktiež prístupné aj v online verzii. 

 Každý asi vie, že program Erasmus + nie je len o štúdiu a času stráveného za knihami. Ide predovšetkým 

o jedinečnú možnosť zažiť každodenný život v interkultúrnom prostredí, spoznať ľudí z celého sveta 

a nadviazať nové priateľstvá. Už len na internáte som sa každý deň v stretávala so spolubývajúcimi nie 

len z Nemecka ale aj Indie a Gruzínska. Od prvého týždňa sme sa aj s ostatnými zahraničnými 

študentmi zúčastňovali akcií, ktoré organizovalo ESN. O program sme mali naozaj dobre postarané, či 

už išlo o turistiku, prehliadky historických pamiatok, piknik v parku, výlety do neďalekých miest, 

erasmus párty, pub crawl, zaujímavé prednášky, international dinner, cestovateľské kino, návšteva 

ZOO a ešte množstvo iných akcií. Človek sa naozaj nemusí báť, že sa bude náhodou nudiť. Počas 

semestra si každý našiel svoju skupinu kamarátov s ktorými potom trávil väčšinu voľného času. My sme 

sa napríklad niekoľko krát do týždňa večer u niekoho stretávali a spolu varili, vždy bol na rade niekto 

iný s národným alebo jeho obľúbeným jedlom. Raz sme mali palacinky z Holandska, nabudúce koláč 

z Fínska, gruzínske khachapuri, bieloruské zemiakové placky, pochutnali sme si aj na ázijskej kuchyni 

a pravdaže nesmeli chýbať ani tradičné slovenské špeciality ako strapačky a šúľance. Spoločné zážitky 

nemáme len z kuchyne ale aj z nespočetných výletov. Častejšie sme navštívili Weimar, kultúrne 

centrum Nemecka, ktoré bolo vlakom vzdialené len 15 minút od Jeny. Nechýbal ani Erfurt, Drážďany 

alebo Berlín. Využili sme pravdaže možnosť cestovať zadarmo v spolkovej republike Durínsko 

a navštívili neďaleké mestečká, zámky a hrady. Ani v Jene sme sa nenudili, v okolí sa nachádza 

množstvo turistických trias a priamo v centre park, kde sa dá športovať, grilovať alebo len spraviť 

piknik. 

Ako študentku nemčiny a angličtiny ma od začiatku najviac zaujala možnosť zdokonaliť si jazykové 

vedomosti. Každý, kto sa chce zlepšiť v nemčine, angličtine alebo inom jazyku alebo len zažiť 

nezabudnuteľný semester s množstvom zážitkov a plný nových ľudí by nemal váhať a skúsiť na vlastnej 

koži štúdium v zahraničí. 



 

 

 


