
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ 
 

Země výjezdu: Austrálie  

Akademický rok a semestr výjezdu: 2016/17 letní semestr  

Délka pobytu: od: 16/2/2017  do: 24/6/2017  

DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 

- Obor studia: studium humanitni vzdělanosti  

- Ročník studia v době výjezdu: 4  

ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA:  Macquarie University, Sydney  

- Zaměření/obor studia: Psychology and Counselling  

- Internetové stránky: http://mq.edu.au  

- Jazyk výuky: angličtina  

 

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM 

 

Jak jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/-a? 

Přes moodle FHS UK (informace o vypsalní výběrového řízení na meziuniverzitní dohody) 

Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?) 

MOTIVAČNÍ DOPIS, seznam předmetů, doporučujicí dopis, CV 

Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?) 

TOEFL 

Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?) 

STUDENTSKÉ VÍZUM, vyřizuje se před internet, obratem získáte potvrzení 

Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?) 

Ano, musíte ho mít vyřízené aby vám dali vizum, jedná se o OSHC 

Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o vašem zdravotním stavu / očkování?) 

NE 

Doprava (Jak jste se dopravil/-a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?) 

Jednosměrné Letenky z prahy okolo 20tis. 
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Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?): 

Fond mobility 60000kč, Fakultní podpota FHS 20000kč pokryla zhruba ubytování 

 

 

II. STUDIUM 

 

Orientace (Zúčastnil/-a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientační schůzky? Kolik stála?) 

Ano, orientace je ale hlavně pro prváky, takže tam poznáte převážně velmi mladé lidi; některý program je 
vyloženě pro exchange a study abroad ale je ho minimum 

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?) 

Doporucuju registrovat si kurzy co nejdrive jak ziskate informace o prijeti, aby se nenaplnily. Nečekejte na příjezd 
do Sydney.Pokud chcete predmety mimo zakladni nabídku kurzů pro zahraniční studenty, udeluji vyjimky které si 
musite vyridit na strankach skoly(dostanete info emailem jak). Kurzy se registrujou na estudent.mq.edu.au. 

Můžete si zapsat 3 nebo 4 předměty. Doporučuju radši míň než víc, nezdá se to, ale naskládá se vám hodně 

povinností. Jeden předmět má hodnotu 7.5 ECTS kreditů 

Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech: 

http://courses.mq.edu.au/list/undergraduate - seznam předmětů 

http://unitguides.mq.edu.au/units - kompletní přehled o každém předmětu (doporučuju projít ať vidíte, jak moc je 

předmět náročný) 

Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 

SOC322 Human services in the 21st century: care, gender and institutions; EDUC363 education as social 
development; jakykoliv předmět od Charlotte Overgaard nebo Anne Mcmaugh+Erin Mckenzie 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 

Pozitivně - univerzita je skvěle vybavená, všechno se dá řešit přes internet, všichni reagují rychle a většinou jsou 
ochotní vám pomoci.  

Negativně - podpora pro zahraniční studenty na výměnných pobytech nic moc. Buďte opatrní při zapisování 
předmětů z běžného curricula, hlavně u předmětů na fakultě psychologie, neberou příliš ohled na to, že jste 

exchange student, chovají se k vám jako k běžnému studentovi, mají velké nároky na vaši akademickou angličtinu 

v esejích. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Doporučuju zapsat si tři předměty, ne čtyři, zvlášť pokud si budete zapisovat předměty z vyšších ročníků 
(rozeznáte podle čísla kurzu všechny začínající číslem 1 jsou první ročník, 2 druhý ročník a 3 třetí - např. 

PSYCH110,  SOC322 apod. Na předmětech mimo zahraniční nabídku neberou často příliš ohledy na to, že jste 

zahraniční student - samozřejmě záleží na konkrétních lidech. Neměla jsem příliš dobrou zkušenost na fakultě 
psychologie, i mezi australany se ví, že jsou velmi striktní, nároční a nemají problém s tím vám dát fail. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
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Musíte pracovat/číst/chodit na předměty celý semestr. Semináře(Tutorials) jsou povinné docházkově (většinou) 

přednášky jsou dobrovolné. Každý předmět má aspon hodinový tutorial a aspoň jednu hodinovou přednášku 

týdně. Všechny přednášky se nahrávají, takže si je můžete poslechnout v ilearn přes ECHO. V každém předmětu 
jsem měla za semestr několik povinností - čtení textu a summaries, esej zhruba v půlce semestru, občas nějaký 

test, skupinové prezentace v hodinách, a zkouška nebo další esej na konci semestru. Velký důraz je kladen na 

správný citování. Celkově hodně záleželo na konkrétních předmětech, moje psychologický předměty byly hodně 
náročné, ale ne všichni mí kamarádi a spolužáci měli stejnou zkušenost ve všech předmětech. 

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?) 

Většina materiálů byla k dispozici na internetu nebo fyzicky přímo v knihovně, nemusela jsem nic kupovat. 

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet) 

Skvělá velká knihovna s velkým množstvím počítačů, dá se půjčit DELL laptop na 2 h(Level 3 z automatu) nebo na 

24h vzadu na Levelu 2 u Reserved fondu. Tyhle služby fakt skvělý, pokazil se mi během pobytu počítač a mohla 

jsem si tu 24h obnovovat týden, takže jsem nemusela kupovat v austrálii nový. Internet buď macquarie onenet 
nebo eduroam, funguje normálně, asi tak jako to je v knihovně běžný, někdy líp někdy hůř. 

 

 

 
III. PRAKTICKÉ OTÁZKY 

 

Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?) 

Pokud chcete bydlet na kamusu, doporučuju zařizovat co nejrychleji i pokud třeba ještě stopro nevíte, že jedete, 

vždycky se to dá zrušit a aspoň máte zajištěné místo. Pokud plánujete bydlet v University Village, vybírejte 

renovovanou část, je o pár dolarů dražší ale je o dost lepší.  
Já jsem bydlela přes homestay, moje agentura se jmenuje Australian Homestay network, 

www.homestaynetwork.org   

Moje bydlení bylo v Artarmon, asi dvacet minut vlakem od macquarie uni, všechno proběhlo v pohodě, 

ubytování(vlastní pokoj) plus snídaně a večeře AU$290, což je na sydney docela málo. 

Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?) 

Součástí pobytu v rodině byla možnost snídaně+večeře, nakonec to byla nejlevnější varianta bydlení; všechno 

probíhalo v pohodě. 

Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?) 

Nevyužila jsem, takže vůbec nevím. 

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?) 

Vlaky, je dobrý zažádat si o Concession Opal card přes web macquarie, (info taky v mailu) transport je pak o 

hodně levnější. Sydney má celkem v pohodě public transportation, vlaky jsou lepší než autobusy ale dá se využít 

oboje. 

Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?) 

Jo, bylo tam toho dost, ale nevyužila jsem. 
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IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ 

 

Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této zemi? 

Univerzita je ve spoustě věcí hodně restriktivní a ne vždy se jako exchange student setkáte s pochopením ze strany 

vyučujících. Doporučuju zapsat si radši méně než více, ne příliš náročné předměty (měla jsem tři předměty z 

třetího ročníku a jeden z druhého a měla jsem opravdu HODNĚ povinností) a připojte se k MacEx, klub pro 
exchange students, který vedou studenti a pořádají jednou za čtrnáct dní pizza night, organizují nějaké výlety a 

akce pro výměnný studenty a je to fajn. 

Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS): aklatova@gmail.com 

  

 

 

 

Děkujeme za vyplnění! 

Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu/zemi. 

Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. 
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