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Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijného pobytu, o univerzitě
či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se studiem)
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možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze)
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Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do
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Text zprávy:
V srpnu jsem se díky podpoře DAAD stipendia mohla zúčastnit kurzu Deutsch für
Juristen v německém Münsteru. Jak již název kurzu napovídá, šlo o prakticky orientovaný
jazykový kurz, který si kladl za úkol seznámit studenty se základy německého práva a
právnické terminologie. Kurz jsem si vybrala účelově, neb letošní rok strávím v rámci
programu Erasmus+ na univerzitě v Düsseldorfu, chtěla jsem si proto osvojit základy
německého právního pojmosloví ještě než se na Erasmus vydám. Univerzita v Münsteru je
považována za jednu z elitních německých škol, proto padla volba právě na ni.
První den kurzu byl zahájen rozřazovacím testem, který byl však pro nás – právníky –
bezpředmětný, jelikož jsme byli všichni v jedné skupině. Sešlo se nás celkem 17 studentů
a vedl nás docent z tamější univerzity. Ač jsem přijížděla vybavená základy právnické
němčiny, byla jsem překvapena náročností kurzu a tím, kolik toho nevím. Každodenní
výuka byla rozdělena vždy na dopolední a odpolední, kdy některé dny odpolední
vyučování odpadalo, celkem bylo za 23 dní odučeno 90 hodin. Součástí výuky byly i tři
praktické exkurze na policejní prezidium, soudní přelíčení a návštěva advokátní kanceláře.
Kurz byl zaměřen zejména na pochopení německého právního systému, terminologie,
základy správního a trestního práva a důraz kladl na občanské právo, které jsme probrali
opravdu důkladně. Celý kurz byl zakončen klauzurou z probrané látky.
Téměř každé odpoledne nebo večer se konaly i různé volnočasové aktivity jako prohlídky
města, galerií, grilování, letní kino apod. Pořádající organizace také nabízí 4 víkendové
výlety do měst v okolí za příplatek.
Münster je studentské město a podle statistik je ve městě dvakrát víc kol než obyvatel,
čemuž také odpovídá propracovaná cyklistická infrastruktura. Já si místo zvýhodněné
měsíční jízdenky na autobus (stojí 50 euro) koupila hned den po příjezdu kolo z druhé
ruky (využila jsem aplikaci ebay) za 55 euro a každému, kdo ve městě stráví určitý čas,
doporučuji to samé. Já si sice kolo nechala, jelikož ho hodlám používat právě během
mého dalšího pobytu v Německu, ale ostatní ho po skončení kurzu jednoduše prodali,
takže vlastně jezdili měsíc „zadarmo“. Faktu, že z 330 tisíc obyvatel jich 40 000 studuje
na tamní univerzitě, neodpovídají bohužel ceny, pivo v hospodě vyšlo na 6-7 euro, jídlo
okolo 12-14 eur. Na obědy proto důrazně doporučuji chodit do menzy, kde se po
prokázání dobropisu od pořádající organizace (ten dostali studenti hned první den) lze
najíst za studentské ceny, za cenu okolo 3 eur lze dostat hlavní jídlo + 3 přílohy.
Organizátoři kurzu se ozvali v průběhu léta s nabídkou ubytování na kolejích, s tím, že
cena pokoje na měsíc je 290 euro a 70 euro byla vratná záloha. Ubytování bych zhodnotila
frází „dalo se to přežít“, ale počítejte s tím, že pokojík je velký cca 10 metrů čtverečných,

kolej je jediná, která za celou dobu své existence neprošla rekonstrukcí a záchody a sprcha
jsou společné pro celé patro. Rozhodně byla kolej v horším stavu, než koleje české.
Cesta do Münsteru je trochu obtížnější, protože blízko není žádné větší letiště, cesta z/do
Česka je nejpohodlnější vlakem, na stránkách českých drah se dá najít jízdenka okolo 600
korun jedním směrem. Kolegové ze vzdálenějších zemí většinou přilétali a odlétali na
letiště v Düsseldorfu nebo v Kolíně.
Stipendium i s dopravou činilo ve výsledku 1.050 euro, kurz i s kolejným (započítána je i
vratná záloha) vyšel na 980 eur, na útratu tedy „zbylo“ 70 euro, čili je samozřejmě potřeba
vzít si s sebou nějaké peníze z domova (s tím snad ale každý počítá). Já osobně nejsem
typ, který si zapisuje, kolik za co zaplatil, no osobně mi stačilo na ten měsíc nějakých 200250 euro (+ těch 70 euro přebytku ze stipendia), aniž bych se musela nějak omezovat.
Kurz rozhodně doporučuji všem právníkům, kteří chtějí rozšířit svoje znalosti i na právo
německé a kteří také touží po osvojení si právní terminologie. Rozhodně doporučuji spíše
studentům nebo pracujícím ve věku blízkém studentům, já jsem byla ve svých 23 letech
jedna z nejstarších účastnic. Univerzita v Münsteru nabízí i roční LLM program v oboru
německého práva, proto je možnost využít tento kurz i jako odrazový můstek k dalšímu
studiu. Já osobně jsem byla náplní kurzu nadšená a jsem si jista, že mi teď studium na
německé univerzitě půjde mnohem snáz.

