Průvodce Augsburgem pro zájemce o studium
www.augsburg.de

A

ugsburg leží na jihu Spolkové republiky Německo a po Mnichově a Norimberku je to s 268 tis.
obyvateli 3. největší město Bavorska. Historie Augsburgu se datuje až 2 tis. let dozadu, což
vypovídá o tom, že se jedná o jedno z nejstarších měst Německa. Augsburg je považován mj. za
rodiště mnoho významných osobností, jako je např. Jakob Fugger, zakladatel nejstaršího stále

používaného sociálního sídliště na světě, tzv. Fuggerei; slavný vynálezce Rudolf Diesel, spisovatel a
dramatik Bertold Brecht či hudební skladatel Leopold Mozart, otec slavnějšího W. A. Mozarta.
Augsburg je ideální výchozí bod pro cestování a poznávání nejen Německa, ale také Rakouska či
Švýcarska. Po Bavorsku se vyplatí cestovat s tzv. Bayern Ticket, čím víc lidí, tím levnější, platí po celý den
v rámci Bavorska pro skupinu max. 5 lidí, lze využít i městkou hromadnou dopravu v daném městě a
cestovat je možné i do Salzburgu. (Cena pro 2 os. 28€; 3 os. 33€; 4 os. 38€ a 5 os. 43€)
Doprava z ČR (Prahy) trvá 5 hodin. Je zajišťována 3 společnostmi, českou Student Agency, která se
střídá s německými Deutsche Bahn, českými Eurolines či německým FlixBusem. Cena závisí na poptávce,
avšak nejnižší cena je 15€, neboli 379 Kč.

Univerzita Augsburg (založena roku 1970)
www.uni-augsburg.de
Jedna z nejmladších univerzit v Bavorsku s 18 tis. studenty, z čehož 12% tvoří zahraniční studenti.
Fakult je tu sedm a všechny leží v kampusu- Fakulta informatiky, Ekonomická fakulta, Právnická,
Matematicko-přírodovědná, Filologicko-historická, Filozoficko-humanitní anebo Katolická teologická
fakulta.
Dostupnost univerzity od centra (Hlavní nádraží nebo Königsplatz) je zajištěna linkou tramvaje č. 3 a doba
jízdy se pohybuje okolo 12 minut.

Oficiální stránka univerzity pro zahraniční studenty se všemi informacemi:
http://www.aaa.uni-augsburg.de/de/incoming/erasmus/interessenten/
http://www.aaa.uni-augsburg.de/de/incoming/erasmus/teilnehmer/

Bydlení v Augsburgu
http://web.studentenwerk-augsburg.de/wohnen/zweitwohnungssteuer.php
Na výběr je z pěti kolejí, které nabízí Studentenwerk Augsburg a většinou se jedná o pokoje pro jednu
osobu.
1) Göggingen
 Cena 202€/měsíc1, nové vybavení, prostorný pokoj s balkónem, 5 min. autobusem č. 41
k univerzitě, pěšky 20 min.
2) Lechbrücke
 Cena 230€/měsíc, starší vybavení, ale jinak zařízené se vším všudy, snadná dostupnost do
centra tramvají č. 1 či autobusy, k univerzitě s jedním přestupem na Königsplatzu cca 25
min.
3) Prinz-Karl-Viertel
 Cena 268€/měsíc, nová kolej, od centra 5 min. autobusem 41, v blízkosti i tramvajová
zastávka č.3 směr univerzita/centrum
4) Universitätsviertel
 Cena 196-362€/měsíc, v bezprostřední blízkosti kampusu univerzity, 2 min. chůze
5) Bürgermeister-Ulrich-Straße
 Cena 262€/měsíc, zcela nová kolej, spojení k univerzitě tramvají č.3 trvá 3 min.
Studenti, kteří získají ubytování na koleji, obdrží 2 kopie nájemní smlouvy, které musí podepsat a poslat
zpátky poštou. Také jsou povinni zaplatit kauci a první měsíční splátku do určitého termínu, cca 2
měsíce dopředu.
V případě soukromého ubytování: www.easy-wg.de
www.wg-gesucht.de
www.studenten-wg.de

Jazykové kurzy
www.sz.uni-augsburg.de

1

Cena je uváděna i s poplatkem za internet (12€/měsíc)

DaF kurzy (Deutsch als Fremdsprache neboli němčina jako cizí jazyk) jsou zajišťovány Jazykovým
centrem (Sprachenzentrum), působícím v rámci Univerzity Augsburg. Většinou jsou kurzy 2x týdně 2x
1,5 hodiny (6 ECTS), ale jsou tu i jen 1,5 hod. kurzy 1x týdně (3 ECTS). Každý kurs je ukončen zkouškou,
tzv. klauzurou. Aby mohli být studenti rozřazeni do kursů odpovídajících úrovní, musí na začátku
semestru absolvovat tzv. Einstufungstest, který určí jejich úroveň a posléze se můžou zapsat do kurzu.
Jazykové centrum nabízí také kurzy další cizích jazyků, např. arabštiny, španělštiny, angličtiny,
francouzštiny, čínštiny, atd.
V rámci univerzity se studenti můžou zapsat i do kurzů s ostatními studenty, resp. s rodilými
mluvčími. Oceňování kredity je zde jiné než v Jazykovém centru. Pokud student nepotřebuje kurs
ukončit klauzurou, může získat 5 ECTS za docházku, spolupráci, aktivitu, domácí či skupinovou práci
(podle toho, jaké požadavky má určitý docent) anebo 7 ECTS, když předmět ukončí klauzurou (1 pokus,
1 termín). Pokud klauzuru nesplní, nezíská žádné kredity.

Digicampus
https://digicampus.uni-augsburg.de//index.php?cancel_login=1
Obdoba našeho Stagu. Zde se student pomocí přihlašovacích údajů přihlašuje na předměty, tvoří
rozvrh, dozvídá se informace o předmětech a může stahovat materiály nahrané vyučujícím či studenty.
Není důvod se obávat, jestli bude dost míst. Pro Erasmus studenty by měla být vyhrazena a
rezervována místa v kurzu.

Tutoři na univerzitě


Každý zahraniční student dostane přiděleného tutora, který je mu k dispozici a pomáhá mu se
záležitostmi týkajících se studia, bydlení, kultury atp. Nakonec z toho může být i pěkné
přátelství.

Imatrikulace= zapsání se do studia na studijním oddělení
Stačí zajistit po příjezdu na univerzitu, avšak lepší je si na univerzitu zajet ještě před začátkem
semestru a zařídit si tyto věci dopředu. Obdržíte tzv. Campus Card neboli Semesterticket (100,95€/semestr,
platba dopředu), která platí na MHD po celém městě (zóny 10+20), zaplatíte s ní v menze, kafeterii či
můžete tisknout/skenovat. Karta se nabíjí bankovkami, min. 5€ nebo EC kartou- min. 10€. V menze je
obrovský výběr jídla, cena obědu se pohybuje okolo 3-5€.

S sebou:
1. Zulassungsbescheid (dopis týkající se přijetí ke studiu)
2. Potvrzení o přihlášení se k zdravotní pojišťovně AOK, kartička zdravotní pojišťovny
3. Potvrzení z banky o zaplacení Semesterticketu (100,95€)
4. OP/pas
5. Adresa koleje

Po příjezdu do Augsburku:
1. Zařízení německého čísla, v bance toto požadují z důvodu registrace klienta, nejlepší je
koupit předem nabitou kartu s min. kreditem 10€.
2. Přihlášení se u města Augsburg, s sebou: 1x foto, OP/pas, Campus Card, ubytovací
smlouva (lepší jít hned ráno a čekat před otevřením poboček v 7:30 h jinak hrozí dlouhé
čekání)
3. Zařízení bankovního konta nejlépe u Stadtsparkasse, automat v kampusu, banka 3 min.
chůze od univerzity, sjednat si termín dopředu, vedení účtu nic nestojí, součástí
internetové bankovnictví, vyřízení trvá 10 min.)/ alternativou je zřízení německého konta
na pobočce Volksbank Löbau-Zittau eG sídlící v Praze, odpadá pak povinnost něm. čísla

Tipy před odjezdem:


Cestovní pojištění
o doporučuji pojištění nabízené ISICem od pojišťovny Uniqua, 1600 Kč/rok, výhodné
o https://pojisteni.alive.cz/b2c/travel.html?execution=e1s1
o pojišťovna 211 nabízí pro studenty pojištění na zahraniční pobyt zdarma
o v případě návštěvy lékaře nezapomenout uschovat recept a lékařskou zprávu (pojišťovna
náklady posléze proplatí)



Podepsat plnou moc/kartička na poště
o Z důvodu pobytu v zahraničí nelze vyzvedávat doporučená psaní či psaní do vlastních
rukou, rozhodně doporučuji!

Learning Agreement
Student jej vyplňuje dopředu, po příjezdu na univerzitu má čas dopsat či změnit již zapsané předměty.

Schein
Potvrzení o absolvování předmětů vydané Univerzitou Augsburg.

Tipy na výlety po okolí:


Univerzita pořádá pro studenty zajímavé výlety, cena 5€/10€, závisí na délce cesty, omezený
počet, pořádané v sobotu, vřele doporučuji



Lze podniknout výlety s kamarády „na vlastní pěst“ a cestovat na Bayern Ticket



Mnichov, Lindau, Bodensee, Heidelberg, Würzburg, Treuchtlingen, Donauwörth, Ulm,
Regensburg, Neuschwanstein und Hohenschwangau, Salzburg, Rothenburg ob der Tauber,
Königssee, Chiemsee, Berchtesgaden, die Alpen, Norimberg, Bayreuth, Ingolstadt, Dachau,
Garmisch-Partenkirchen a spoustu dalších

Doufám, že Vám tento průvodce pomůže aspoň trochu v orientaci a přesvědčí vás, že vycestování díky
programu Erasmus+ je zkušenost, která se vyplatí.
V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Alžběta Šmahová, studentka navazujícího magisterského studia AJ-NJ na PF JU (dealbean@gmail.com)

