
Můj Erasmus-pobyt na HU v Berlíně (SS 2018) byl poněkud nestandardní, protože nestuduji přímo na Ústavu českého jazyka a teorie 

komunikace. Proto jsem řešila dodatečně náležitosti týkající se změny oboru přímo s koordinátorkou na HU (u imatrikulace se celá věc 

řešila dál, uvedli mi tam chybný obor). I když Vám budou tvrdit, že můžete plnit předměty jen ze svého oboru, není to tak. Můžete plnit 

takřka cokoliv, co potřebujete ke své závěrečné práci, ale musíte se domluvit s příslušným vyučujícím a jejich katederním 

koordinátorem/koordinátorkou, že kurz můžete navštěvovat. Nevím, jak je tomu nyní, ale bylo potřeba mít pro sestavení závěrečného 

Transcript of Records podepsané všechny Scheiny (pro každý předmět na jiném oboru je potřeba mít jeden separátní papír; pokud máte 

všechny předměty na jednom ústavu, stačí 1 papír). Pro všechny ztracené duše jsou zde přítomní lidé z Orbisu, kteří Vám pomáhají u 

imatrikulace probíhající formou rautu a organizují další program pro studenty a studentky Erasmu, případně se můžete obrátit na 

příslušné koordinátory/ky. Studijní plán, který jste si zapsali do Learning Agreementu zaručeně nevyjde. Pro hledání všech kurzů je tady 

Agnes. Ta však nefunguje jako SIS, že by si člověk zapsal předměty – něco jde takto elektronicky přihlásit, něco vůbec ne, takže se 

nakonec musíte stejně domluvit s vyučujícím.  Může se Vám také stát, že zrovna odejde koordinátor, jako se to přihodilo mně, nezbývá 

pak než čekat na Transcript of Records, až přijde nový i se svým „studentským zástupcem.“  

Pro imatrikulaci je nutné Anmeldung, které dostanete od svého majitele bytu. Hledání vhodného WG-Zimmer je docela náročné, ceny se 

pohybují obvykle od 400 eur výše a často platí – kdo dřív přijde, ten dřív mele. Pokud nemáte štěstí na první dobrou, absolvujete mnoho 

různých prohlídek pokojů a bytů. Anmeldung je možné vyřídit v rámci školního termínu, kdy přijde tzv. „Büro“ na HU, nebo v režii 

nájemce. Situace by teď měla být trochu lepší, protože od června 2020 začne platit „Mietedeckel,“ která zmrazí ceny nájmů zhruba na pět 

let. U imatrikulace musíte taky ukázat doklad, že jste zaplatili přes 250 eur jako Semestergebühr (je v tom Semesterticket na BVG, můžete 

se tu ale vesele prohánět i na kole). O kolejích bohužel nemohu podat podrobnější informace, protože jsem na nich nebydlela. Stejně tak 

nemohu detailně popsat průběh německého jazykového kurzu, neboť jsem ho nepotřebovala (+ dělá se ještě jeden jazykový test 

speciálně pro HU, kde ověřují na čas jazykové znalosti, cca 20 min). Menzy jsou fajn, vaří tam celkem dobře a je tam velký výběr, můžete 

tam chodit na studentskou Campus-Card, kterou si „vyrobíte“ u imatrikulace. Při jejím vystavování se docela zapotíte.   

Kurzy na HU Vám rozhodně rozšíří obzory. Předměty na Institut für Philosophie, Institut für Europäische Ethnologie byly velice přínosné, 

podobně jako na Institut für Geschichtswissenschaften (skvělý byl Masterseminar s prof. Sabrowem, četba Marxových politických textů 

s prof. Münklerem, než se stal emeritním profesorem nebo analýza politických emocí v souvislosti s diskriminací či posthumanismus). 

Kurzy většinovou nebývají příliš masové jako třeba na Universität Wien, hodně se liší kvalita kurzů v angličtině a v němčině. Rozhodně 

zde natrefíte na mnoho nových věcí, se kterými jste se třeba dříve nesetkali. Zajímavá je třeba Psycholinguistik na HU. Doplňkovou 

literaturu naleznete buď v partikulárních knihovnách jednotlivých institutů nebo v Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum, kde jsou knížky 

dostupné bohužel jen prezenčně. Pokud Vám výběr nepřijde postačující, je zde k dispozici Staatsbibliothek zu Berlin (Stabi), kde je 

průkazka nově zdarma. Pokud máte Anmeldung, můžete si knihy půjčovat domů, nebo se můžete podívat do Lesesaalu na Potsdamer 

Straße, kde byly natočeny některé sekvence z filmu Nebe nad Berlínem od Wima Wenderse. 

S Erasmus studenty/studentkami jsem se na německých předmětech potkávala spíše sporadicky, setkala jsem se zde znovu s kolegyní, 

kterou jsem poznala na Universität Wien a chodily jsme společně na jeden výborný seminář na etnologii. Berlín je skvělé multikulturní 

prostředí, kde se člověk může dostat do Bundesarchivu, ke skvělé literatuře, do kaváren, kde můžete psát texty, na báječné kulturní akce 

– sahající od přednášky Bruna Latoura v HKW, DHM, Maxim Gorki Theater po Berghain, Tresor, Griessmuehle či Rigaer 94. V zimě je však 

potřeba se obrnit před studeným větrem, který tu často fouká.  
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