
Pobyt v rámci programu Erasmus na Technické univerzitě v Drážďanech 
V zimním semestru 2015 jsem absolvovala semestrální pobyt na Technické univerzitě 

v Drážďanech (TUD), který jsem si posléze prodloužila na roční. Během prvního semestru jsem 

dostávala stipendium, na financování druhého už bohužel ve fondech nebyly peníze (respektive byly 

financovány pouze doktorandské pobyty), takže jsem musela vyžít z vlastních zdrojů. Naštěstí ceny 

v Drážďanech se pohybují dost podobně jako ceny v Praze, takže to nebyl až takový problém. 

Přihláška ke studiu a studijní plán 
K zahraničnímu pobytu jsem se přihlásila klasicky přes katederní výběrové řízení, po nominaci 

bylo potřeba přihlásit se k pobytu elektronicky na stránkách TUD a posléze ještě poslat přihlášku 

poštou. Nebyl to žádný problém, na dotazy reagovalo zahraniční oddělení TUD rychle a komunikace 

s nimi byla vždy příjemná. Na webu je uvedeno, že vyžadují jazykovou úroveň B1, jako potvrzení stačí 

v podstatě cokoliv (já jsem dokládala potvrzení o kurzu v jazykové škole). Studijní plán jsem si 

sestavila podle rozvrhů z minulých let, velkou část předmětů jsem pak měnila, to ale také proběhlo 

hladce. Nabídka slavistických předmětů není příliš velká, nejzajímavější jazykovědné semináře nabízí 

prof. Holger Kuße nebo Dr. Martin Henzelmann, literární pak Prof. Ludger Udolph. Zajímavé jsou dále 

předměty vypisované Institutem germanistiky, zejména oddělením pro aplikovanou lingvistiku. 

Rozhodně také stojí za to navštěvovat místní rozsáhlou knihovnu (SLUB). 

Univerzita nabízí též kurzy němčiny pro cizince. Už před nástupem na univerzitu je možné 

absolvovat 2-4 týdenní kurs na Institutu pro další vzdělávání (TUDIAS), který má dobrou úroveň, ale je 

poměrně drahý. Během semestru je možné dvakrát týdně zadarmo docházet na kurzy na TUD, které 

učí převážně studenti – budoucí učitelé němčiny jako cizího jazyka. Vedle toho jsou nabízeny ještě 

specializační kurzy němčiny, ty jsou také zdarma. Dále je možné se ve Sportovním centru TUD za malý 

poplatek zapsat do všemožných sportovních kurzů. 

Podpora zahraničních studentů 
Prvním setkáním s univerzitou je imatrikulace, která není jen ceremoniálem, nýbrž 

okamžikem zápisu ke studiu. Ještě před ní je nutné zaplatit semestrální poplatek, jehož výše se 

pohybuje kolem 260 euro, který ale umožňuje cestovat libovolně po celém Sasku včetně městské 

dopravy v Drážďanech. Během imatrikulace se student dozví mnoho potřebných informací 

o univerzitě a o studiu. Dalším důležitým momentem je tzv. informační den, kdy probíhá slavnostní 

uvítání nových studentů a koná se také první tzv. tutorský kurs, na kterém jsou studentům předány 

informace týkající se přímo konkrétní fakulty a konkrétního studia. Během semestru pak proběhnou 

zpravidla ještě dva tutorské kurzy zaměřené na zápis předmětů a na získávání atestací. Možnosti 

kulturního vyžití nabízí studentům Kulturní kancelář, která pořádá všemožné prohlídky a zájezdy, 

a místní ESN (International Exchange Erasmus Student Network), která navíc pořádá spoustu 

pestrých studentských večírků. Případné pracovní nabídky se dají celkem dobře sehnat přes 

studentskou agenturu TUD (STAV). 

Bydlení, finance, doprava 
Nejlepší možností je sehnat si spolubydlení v nějakém studentském bytě (tzv. WG). Vyjde to 

finančně přibližně stejně jako kolej, ale koleje v Drážďanech nejsou moc hezké, a pokud jsou, tak jsou 

zase o něco dražší. Získat kolej ale není problém, pokud si o ni včas požádáte. Ceny za kolej i za byt se 

pohybují okolo 200–300 eur za měsíc. Koleje bývají vybavené nábytkem, většinou ale chybí nádobí, 

lůžkoviny, závěsy, atp. 



Důležité je také přihlásit se na místní úřad evidence obyvatel, kde se oficiálně přihlásíte 

k pobytu na nové adrese. Přihlášení se k pobytu je podmínkou pro to, abyste si mohli zřídit konto 

u německé banky. Jako nový obyvatel města pak také můžete požádat o tzv. příspěvek na stěhování. 

Přestože se studenti TUD mohou díky semestrálnímu poplatku libovolně přepravovat po 

Drážďanech městskou dopravou, je nejlepší způsob cestování jízdní kolo. To se dá levně pořídit 

a posléze prodat, poskytuje velkou flexibilitu a ušetří studenty ranní mačkanice v autobusech 

směřujících na univerzitu. Drážďany jsou navíc na cyklistický provoz velmi dobře uzpůsobeny, všude 

jsou cyklistické stezky nebo alespoň pruhy a navíc kromě návrší, na kterém se rozkládá kampus, není 

ve městě žádný větší kopec.  

Město a okolí 
 Drážďany jsou krásné město, které nabízejí mnoho možností kulturního a sportovního vyžití. 

Za návštěvu rozhodně stojí místní muzea a galerie (například Staří mistři ve Zwingeru nebo Noví 

mistři v Albertinu), městské divadlo či opera. Všude se dají koupit studentské lístky, které jsou cenově 

velmi příznivé. Ve městě se koná také množství nejrůznějších kulturních akcí a festivalů, za návštěvu 

rozhodně stojí vánoční trhy, muzejní noc, letní kino na břehu Labe nebo festival Buntes Republik 

Neustadt. 

 Nedaleko Drážďan se nachází nádherný přírodní park Saské Švýcarsko a dále mnoho zámků 

a historických měst (např. Moritzburg, Bautzen, Míšeň, Görlitz, Zittau, Lipsko). Díky studentské 

jízdence se dají tato místa navštívit bez dalších cestovních výdajů.  

Drážďany jsou velmi krásné město s množstvím památek a kultury, místní studentský 

a kulturní život je rozhodně obohacující a velice inspirativní. Pobyt zde tedy všem zájemcům vřele 

doporučuji – v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat (nejlépe emailem na adrese 

hanapavlova7@gmail.com).  
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