
I. Základné údaje o študentovi 
 
Meno: Michal 
Priezvisko: Berta 
Získaný akademický titul: Bc.  
 

Domáca škola 
Názov domácej školy: Technická univerzita v Košiciach 
 
Fakulta/katedra domácej školy: Strojnícka, Katedra automatizácie, 
riadenia a komunikačných rozhraní 
 
Odbor štúdia:  Automatizácia a riadenie strojov a procesov 
Stupeň štúdia:  2. 
Erasmus ID kód domácej školy: SK KOSICE03 
Meno Erasmus koordinátora domácej školy: Ing. Melichar Kopas 
E-mail Erasmus koordinátora domácej školy: melichar.kopas@tuke.sk 
Odbor štúdia:  Automatizácia a riadenie 
 

Zahraničná škola 
Krajina: Taliansko 
Názov zahraničnej školy: Politecnico di Milano 
Erasmus ID kód zahraničnej školy:  I MILANO02 
Fakulta/katedra: School of industrial and information engineering  
Meno Erasmus koordinátora zahraničnej školy: Simona Benvenuto 
E-mail Erasmus koordinátora zahraničnej školy: exchange-bovisa@polimi.it 
Web zahraničnej školy pre Erasmus študentov: www.polimi.it 
Začiatok pobytu: 03/10/2016 
Koniec pobytu: 03/03/2017 
Dĺžka pobytu v mesiacoch: 5 
 
 

II. Pred odcestovaním 
 
Odkiaľ ste získali informácie o programe Erasmus? (napr. od spolužiakov, z 
internetu ...)  Spolužiaci. 
 
Čo vás motivovalo k štúdiu v zahraničí? Chcel som zažiť štúdium na 
zahraničnej univerzite, kde by som sa len ťažko dostal. 
 
Kde môžem získať informácie o kurzoch vyučovaných v zahraničí? Na 
internetových stránkach školy www.polimi.it 
 
Ktoré doklady sú potrebné na prijatie na zahraničnú vysokú školu?  
Výpis výsledkov, prihláška študenta, motivačný list, certifikát o znalosti 
príslušného jazyka (nepovinné)  

http://www.polimi.it/


Kedy treba začať s prihlásením na Erasmus? Podľa výzvy na stránke 
http://web.tuke.sk/erasmus/ 
 
V akom jazyku ste študovali na zahraničnej univerzite? Angličtina 
 
Ako sa vaša jazyková príprava uskutočnila pred študijným pobytom (jazyk, dĺžka 
prípravy, druh kurzu, špeciálny prípravný kurz organizovaný domácou alebo 
zahraničnou školou)? Všetky vybrané predmety boli vyučované 
v angličtine a nie v taliančine. Angličtinu som ovládal a ešte po prijatí na 
Erasmus+ a pred odcestovaním som musel vyplniť on-line test English 
Erasmus+ OLS language assessment. Výsledok bola úroveň B2.  
 
Ako by ste hodnotili znalosť jazyka, v ktorom ste študovali (hodnotenie ako v 
škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatočné)? 
a) Pred študijným pobytom 2 
b) Po absolvovaní pobytu 1 
 

III. Priebeh štúdia 
 
Pred odchodom ste mali podpísanú dohodu o štúdiu (Learning Agreement, 
Studienvertrag, Contrat d´études) domácou aj zahraničnou školou? Áno, mal 
som ju podpísanú obidvomi stranami. 
 
Zmenili ste dohodu o štúdiu počas Vášho pobytu? Áno, menil som 
predmety, kvôli prekrývaniu s iným predmetom v rozvrhu. 
 
Kedy a ako prebiehala registrácia kurzov, predmetov v zahraničí? (Existujú 
určité obmedzenia pri výbere kurzov, možnosť meniť kurzy.) V priebehu 
prvých dvoch týždňov semestra, som si cez informačný systém školy vybral 
predmety,  ktoré bolo možné upraviť do dvoch týždňov. Vybrané predmety 
som už prekonzultoval s garantom na domácej univerzite ešte pred 
odcestovaním na Erasmus. 
 
Odporučili by ste zaujímavý predmet / kurz / učiteľa?  Odporúčam vybrať si 
predmety, ktoré majú počet kreditov aspoň deväť. Pretože na domácej 
univerzite to nie je veľmi možné. Spomínané predmety s väčším počtom 
kreditov majú priradené v rozvrhu väčší počet prednášok a cvičení počas 
týždňa.   
  
Absolvovali ste skúšku na zahraničnej škole? Áno. 
 
Bola súčasťou vášho štúdia praktickej stáže? Nie. 
 
Popíšte spôsob vyučovania (teória, prax, projekty) a hodnotenie práce študentov 
v zahraničí a porovnajte s vašou domácou školou.  Celá výučba bola 
v angličtine aj napriek tomu, že talianskych študentov bolo v triede viac. 
Napríklad aj vyučujúci, ktorí boli Taliani, odpovedali talianskym 
študentom po anglicky. Vyučovanie bolo rozdelené na prednášky a na 

http://web.tuke.sk/erasmus/


cvičenia. Avšak aj na prednáškach a aj na cvičeniach sme boli ako jedna 
veľká skupina študentov. Bolo nás asi sto študentov. Na prednáškach 
vyučujúci prednášali učivo pomocou prezentácií, ktoré sme si potom vedeli 
stiahnuť z informačného systému školy. Na cvičeniach vyučujúci 
vysvetľoval učivo na príkladoch, ktoré prepočítaval na tabuli alebo na 
dataprojektore nám ukazoval ako sa pracuje s CAM, CAD softwarom. Boli 
sme rozdelení do skupín po troch, v ktorých sme pracovali na projektoch. 
Ja som bol v skupine s Talianom a Pakistancom. Dochádzka sa 
nekontrolovala ani na prednáškach ani na cvičeniach. Hodnotenie sa 
skladalo z viacerých častí. Počas semestra bolo hodnotenie na základe 
odovzdaného projektu alebo zadania. Hlavná časť hodnotenia bola skúška, 
kde študent odpovedal alebo vypočítaním zadaného príkladu prezentoval 
svoje vedomosti. Systém hodnotenia bol odlišný. Najlepšie hodnotenie bolo 
30 bodov, to je ekvivalentné A (100%). Nedostatočne FX bolo 16 bodov a 
menej.  
       
Aká je kvalita výučby v zahraničí v porovnaní s domácou školou? Je to 
porovnateľné, ale v prípade predmetov, kde počet kreditov bol aspoň 
deväť, vyučujúci mal k dispozícii viac prednášok a cvičení v rozvrhu a tak 
sa mohlo venovať učivu podrobnejšie. 
 
Ako ste dostali študijný / pracovný materiál v zahraničí? (Bol pridelený v rámci 
kurzu alebo bolo nutné ho kúpiť?)  Všetky potrebné materiály nám 
vyučujúci posielali na informačný systém školy. 
 
Aká je dostupnosť a vybavenie školskej knižnice?  Ja som si nepožičiaval 
knihy zo školskej knižnice, nepotreboval som.  
 
Aká je dostupnosť počítačov (prístup na internet, potreba prenosného počítača, 
tlač a kopírovanie)?  Je potrebné počítať s vlastním notebookom, školské 
WIFI je časovo neobmedzené.   
 
Organizuje zahraničná škola a miestna študentská organizácia špeciálne 
podujatia pre výmenných študentov? Áno organizácia ESN organizuje 
alebo pozýva každý týždeň na niekoľko akcií pre výmenných študentov. 
 
Boli ste počas štúdia v zahraničí začlenený do študijných skupín s miestnymi 
študentmi? Áno, aj kvôli projektu na ktorom sme pracovali v skupinách. 
 
Ako by ste hodnotili vašu integráciu medzi miestnymi študentmi? (hodnotenie 
ako v škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatočné) 2 
 

IV. Praktické otázky pobytu 
 
Kde ste bývali počas študijného pobytu? V byte. 
 
Vaše náklady na ubytovanie (v EUR za mesiac): 250€/mesiac 
 



Popíšte ubytovanie a vysvetlite, prečo ste si vybrali tento typ ubytovania (uveďte 
ubytovňu / byt, prístup k internetu, čo priniesť): 

Internáty boli obsadené, preto som zháňal byt. Vďaka starším 
študentom, ktorí boli v Miláne na Erasme som mal overené kontakty na 
ubytovanie. Kontakt som dostal na pani, (pani Mora +39 338 8090313), 
ktorá mala viac bytov v Miláne. Cena celého dvoj-izbového bytu bola 
1000€/ mesiac, ale ja som bol v izbe so spolužiakom a v druhej izbe boli 
dvaja študenti z Pakistanu. Takže 1000€ sa rozdelilo medzi nás štyroch. 
Byt bol zariadený základnými vecami. Pripojenie internetu bolo potrebné 
vybavovať samostatne, ale to už bol zapojené vďaka našim pakistanským 
spolubývajúcim. 
 
Ako a kedy ste si zháňali ubytovanie? Ja som začal zháňať ubytovanie s 3 
mesačným predstihom, najlepšie sa opýtať študentov z domácej univerzity, 
ktorí už boli v danom meste a majú overené kontakty. Kontakt na takých 
študentov je možné dostať od Erasmus koordinátorov.  
 
Aké sú stravovacie možnosti študentov v mieste pobytu? V blízkosti 
univerzity boli reštaurácie a jedálne. Avšak neboli to jedálne so 
zvýhodnenou cenou pre študentov. Ja som si nosil obedy do školy, kde som 
si ich zohrieval v mikrovlnke. Na viacerých miestach boli v škole 
mikrovlnky, kde sa dalo zohriať jedlo.  
  
Aké sú orientačné ceny potravín (porovnanie cien na SVK) Ceny potravín 
nie sú omnoho drahšie. Aj v Miláne bol Lidl a tam ceny potravín boli skoro 
také isté ako na Slovensku. 
 
Doprava na miesto pobytu, približnú cenu, tipy na dobrý nákup leteniek.
 Cestoval som letecky do Milána z Bratislavy leteckou spoločnosťou 
Ryanair a cestou späť leteckou spoločnosťou Wizzair som pristál do 
maďarského Debrecína. V Debrecíne ma čakala rodina a priviezli ma do 
Košíc. Letenku je možné kúpiť za pár desiatok eur. Je možné cestovať do 
Milána autobusom z Bratislavy.  
 
Aké sú miestne možnosti dopravy (verejná doprava, bicykel, chôdza, orientačná 
cena)?  Veľmi dobré možnosti verejnej dopravy boli v Miláne. 
Trolejbusy, električky a aj metro. Mesačná študentská karta na cestovanie 
stála 22€. Mal som aj kartu, ale kúpil som si aj starý bicykel. 
 
Aké formality treba riešiť po príchode (napr. Povolenie na pobyt)? Dôležité 
je potvrdiť si príchod zahraničnou univerzitou.  
 
Aký ste použili typ zdravotného poistenia? (orientačná cena, výhody, nevýhody, 
zahraničné školy vyžadujú určité špeciálne poistenie)  Podmienkou 
pred vycestovaním bolo zriadenie si zdravotného poistenia. Takže to som 
vybavil ešte pred vycestovaním. 
 
Mali ste skúsenosti so zdravotnou starostlivosťou v zahraničí? Nie 
 



Pracovali ste počas štúdia? Nie 
 
Tipy na voľný čas (šport, kultúra, výlety)?  Miestni študenti v organizácií 
ESN organizovali rôzne akcie, kde bolo možné využiť zaujímavo voľný čas. 
Spoznávanie centra Milána, kde v prvé nedele v mesiaci bol vstup zadarmo 
do väčšiny múzeí, futbalové zápasy AC Milána a Inter Milána, kultúrne 
podujatia v svetoznámej opere La Scala, turistika k jazerám Lecco, Como 
v blízkosti Milána.   
 

V. Financie 
 
Aká bola výška vášho študijného štipendia Erasmus? (v EUR za mesiac)
 450€ 
 
Aké ďalšie zdroje ste použili na financovanie vášho pobytu? Financie od 
rodičov. 
 
Aké boli vaše priemerné mesačné výdavky počas pobytu? (v EUR za mesiac)  
500€ 
a) z toho stravovanie 180€ 
b) z toho ubytovanie 250€ 
c) z toho na cestovanie a voľný čas 70€ 
 
Do akej miery pokrylo štipendium Erasmus vaše výdavky počas vášho pobytu? 
(v %) 90% 
 
Dostali ste prvú splátku štipendia Erasmus pred začiatkom pobytu? Áno  
 
Ako sa odovzdáva štipendium Erasmus? Poslané na môj osobný účet. 
 
Skúsenosti s bankovými účtami / službami  v zahraničí.  
Nezriaďoval som si účet v Taliansku, nepotreboval som to. Stačila mi karta 
z môjho osobného účtu. 
 
Zaplatili ste zahraničnej škole školné (študentská karta, poistenie, kópia, 
materiál atď.)? Nič som neplatil. 
 

VI. Uznávanie zahraničného štúdia domácou školou 
 
Koľko kreditov ste získali počas študijného pobytu? 19 
 
Koľko z nich uznala vaša domáca škola? 19 
 
Ktoré kurzy uznala vaša domáca škola? Control and actuating devices for 
mechanical systems a Computer aided manufacturing. 
 
Vedeli ste vopred, ktoré kurzy bude uznané domácou školou? Áno. 



 
Ako prebiehalo uznávanie v domácej škole a akým problémom ste čelili?
 Nemal som problémy s uznávaním predmetov, pretože som to 
prekonzultoval so svojim garantom ešte pred vycestovaním na Erasmus.  
 

VII. Hodnotenie pobytu, rady a odporúčania 
 
Ohodnoťte profesionálny prínos študijného pobytu (hodnotenie ako v škole) 1 
 
Ohodnoťte osobný prínos študijného pobytu (hodnotenie ako v škole) 1 
 
Celkové hodnotenie pobytu Erasmus (hodnotenie ako v škole) 1 
 
Ohodnoťte informácie a podporu poskytovanú domácou školou (hodnotenie ako 
v škole) 2  
Myslíte si, že ponuka vašej domácej fakulty / školy v zmysle výberu partnerskej 
inštitúcie pre študijný pobyt postačuje? Áno  
 
Ohodnoťte informácie a podporu poskytnutú zahraničnou školou (hodnotenie 
ako v škole) 1 
 
Máte záujem o iný pobyt (nielen Erasmus) v zahraničí? Pracovnú stáž. 
 
Myslíte si, že váš študijný pobyt Erasmus vám pomôže nájsť si prácu? Áno 
 
Myslíte si, že na základe vašich študijných skúseností s programom Erasmus 
zoberiete do úvahy prácu v inej európskej krajine po ukončení štúdia?  Nie 
 
Čo ste najviac ocenili po ukončení štúdia?  Skúsenosť štúdia na náročnej 
univerzite, osamostatnenie sa a spoznanie ľudí z rôznych krajín sveta. 
 
Stretli ste sa počas vášho pobytu s vážnymi problémami? Nie 
 
Máte nejaké odporúčania pre vašich nasledovníkov? Odporúčam sa 
zúčastňovať na akciách určených pre výmenných študentov, ktoré sú 
organizované miestnymi študentmi z ESN.  
 
Uveďte svoje pripomienky a nápady pre fungovanie programu Erasmus 
Odkaz na fotogalériu, blog, atď. fotografie 



2

 


