
DOTAZNÍK PRO STUDENTY FHS UK (STUDIUM V ZAHRANIČÍ) 

Akademický rok a semestr výjezdu: zimní semestr 2012 

Země výjezdu: Kanada 

DOMÁCÍ ŠKOLA: 

- Obor studia: Obecná antropologie; specializace: Filozofická antropologie 

- Ročník studia na FHS UK v době výjezdu: 2. 

ZAHRANIČNÍ ŠKOLA: 

- Název hostující univerzity, stát: McGill University 

- Zaměření studia/obor studia na hostující univerzitě: Filosofie, literatura, francouzština 

- Webové stránky: http://www.mcgill.ca/ 

- Jazyk výuky: Angličtina 

- Délka pobytu: Semestr 

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM: 

Kde jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/a? 

Na stránkách FHS.  

Dokumenty (Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční školu?): 

Motivační dopis, životopis, doporučující dopis od vyučujícího, doklad o jazykové způsobilosti, potvrzený výpis 

studijních výsledků. 

Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Jakou?): 

Nebyla univerzitou požadována. 

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

Nebude-li  Váš  pobyt  v Kanadě přesahovat 6 měsíců, nemusíte si vyřizovat CAQ ani Study Permit, postačí Vám 
návštěvnické vízum, které je dvojí: single-entry (umožňuje během své platnosti pouze jeden vstup do Kanady; $ 75) a 

multi-entry (umožňuje během své platnosti více vstupů do Kanady, a je tudíž vhodné pro někoho, kdo chce během 
svého pobytu cestovat mimo Kanadu; $ 150). Doba vyřízení žádosti je pro single-entry i multi-entry stejná, a to 10 
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dní, přičemž je možné zažádat si o dřívější vyhotovení. K žádosti je nutné připojit akceptační dopis z McGillu (jedná se 
o ekvivalent zvacího dopisu; pokud ho ještě nebudete mít fyzicky, tak alespoň elektronickou verzi dopisu či
emailovou korespondenci s univerzitou), potvrzení o studiu, doklad o financování (výpis z účtu, popřípadě potvrzení 
o přiřknutém grantu z fondu mobility). Tyto dokumenty budete potřebovat také pro celní kontrolu při letu do
Kanady. Další informace naleznete na stránkách kanadského velvyslanectví: 
http://www.canadainternational.gc.ca/ci-ci/splash.aspx 

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

McGill má zavedeno povinné zdravotní pojištění (270 CAD). Spolu s oficiálním dopisem o přijetí vám McGill zašle 
informace o tom, co vše pojištění pokrývá (jde o základní péči, nadstandardní typy vyšetření a zákroků je nutné 
doplácet). Podle uvážení se můžete v Čechách připojistit. A protože má pojištění od univerzity platnost pouze na 
území Kanady, je nutné si v případě výjezdu mimo Kanadu vyřídit cestovní pojištění. 

Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o Vašem zdravotním stavu / 

očkování?): 

Univerzita nevyžadovala potvrzení o zdravotním stavu/ očkování. 

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

Často se vyplatí letět z Mnichova (Lufthansa a s ní provázaná Air Canada mají navíc přímé lety) nebo z Vídně. Podaří-li 
se Vám koupit letenku s časovým předstihem, ceny budou výrazně příznivější. Nicméně – a je to tak především u 
začínajícího semestru (Fall Term) – není neobvyklé, že McGill zašle dopis o přijetí s výraznou prodlevou vzhledem 
k termínům, které uvádí na svých stránkách. Pak nezbývá než kupovat letenku pár týdnů před odletem. Cena 
zpáteční letenky byla 30 000,-. 

Stipendium (Kdo Vám stipendium přidělil? Kdy Vám bylo přiděleno? Pokrylo Vaše náklady?): 

Stipendium, které mi bylo přiděleno Fondem mobility UK a Fondem FHS na podporu studia v zahraničí ještě dříve, než 

dorazil akceptační dopis z McGill, znamenalo výraznou pomoc, neboť z velké části pokrylo náklady na letenku, 
pojištění, studijní materiály a ubytování. 

II. PRŮBĚH STUDIA

Orientace (Zúčastnil/a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientace? Kolik stála?): 

Před samotným začátkem výuky probíhá orientační týden, jehož součástí jsou schůzky organizované speciálně pro 

zahraniční studenty; budete obeznámeni s univerzitou a obdržíte materiály s praktickými informacemi, které vám 

usnadní celou stáž. Orientační týden je zdarma.  

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?): 
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Registrace kurzů, která se zahraničním studentům otevírá přibližně měsíc před začátkem výuky, probíhá přes 
informační systém univerzity, Minervu. Nedostanete-li se pro překročení kapacity na kurz, zařadíte se na waiting list 
a uvolní-li se místo, budete v informačním systému vyzváni přijmout časově limitovanou nabídku zapsat se do kurzu. 

U jazykových kurzů musíte i jakožto úplní začátečníci absolvovat placement test, do jednotlivých jazykových úrovní 

rozřazující písemný a ústní test. Chcete-li mít jistotu, že se na kurz dostanete, jděte hned na první termín testu 

s alespoň hodinovým předstihem. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
McGill, řazen mezi dvacítku nejlepších univerzit na světě, je vyhlášen pro vysokou kvalitu výuky. Vysoké úrovni výuky 

odpovídají požadavky pro získání atestace; příprava na semináře je intenzivní, po studentech se vyžaduje aktivní 

účast založená na pravidelné četbě. Předměty, které jsem absolvovala, byly skvěle strukturované; vyučující se 
striktně drželi sylabu, který studenti dostávají na první hodině a v němž je podrobně rozepsaná literatura na celý 

semestr. V systému studia se montrealská univerzita od FHS liší, především v apelu na průběžnost studia. Studium na 

FHS po studujících naopak vyžaduje větší samostatnost v rozložení studijních povinností a zátěž je přesouvána 
především na zkouškové období. Spíše než v náročnosti se tedy univerzity odlišují v systému studia. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Hodnocení na McGillu je propracované a procentuálně předem dané, většinou složené z aktivní účasti na semináři, 
esejí, zkoušky v polovině semestru (midterm), závěrečné – zpravidla tříhodinové – zkoušky (final exam) či závěrečné 
eseje (final paper). Je to přístup, který akcentuje soustavnost studia, rozložení studijní zátěže a garantuje 
transparentnost hodnocení. McGill si navíc zakládá na zpětné vazbě, dialogu mezi vyučujícím a studenty; veškeré 
eseje a písemné zkoušky jsou pečlivě opoznámkované, konzultační hodiny probíhají každý týden a výjimkou nejsou 
ani anonymní evaluace kurzu v polovině semestru, aby bylo možné eliminovat jeho nedostatky a integrovat podněty 
studentů do zbývajících seminářů.  

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?):  
Učebnice a knihy jsou dost drahé, McGill uvádí průměrně 100 CAD za jeden předmět. V prvních týdnech je možné 
kurzy měnit, studenti tak mají šanci prověřit si na úvodních hodinách jejich kvalitu. McGill s fluktuací studentů počítá 
a nabízí proto možnost vrácení neporušených knih a skript přímo v univerzitním knihkupectví. 

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet): 
Škola disponuje velmi obsáhlou knihovnou a dostatečným množstvím počítačů s připojením k internetu. 

Kredity (Používá zahr. univerzita ECTS kredity? Kolik kreditů jste získal/a?): 
V kreditovém systému se McGill liší od Univerzity Karlovy; umožňuje zápis maximálně 15 kreditů za semestr, kurzy 

jsou zpravidla tříkreditové, dvakrát týdně, a příprava na ně je velmi intenzivní. Celkově jsem získala 12 kreditů. 

III. PRAKTICKÉ OTÁZKY

Ubytování (Kde jste byl/a ubytován/a? Jaké byly Vaše náklady na ubytování?): 
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Životní náklady jsou v Montrealu vyšší než v Praze, nicméně ceny nájmů jsou vcelku přijatelné (platila jsem 500 CAD 
měsíčně). Univerzitní koleje jsou zpravidla dražší než privátní ubytování. To lze hledat přímo na stránkách McGillu: 
http://www.mcgill.ca/classified/housing/ 

či na Craiglistu: http://montreal.en.craigslist.ca/ 

Zařizovat bydlení na dálku je problematičtější, lépe je hledat na místě a domluvit se s pronajímatelem či 
spolubydlícími osobně. Je také rozumné si před složením zálohy byt prohlédnout. Chcete-li kontakt na ubytování a 
možnost zařídit si jej už z Čech, můžete se na mě obrátit. 

Stravování (Kde jste se stravoval/a? Jaké byly Vaše náklady na stravování?): 
Potraviny jsou v Montrealu až třikrát dražší než v Čechách. Je možné stravovat se i ve školních kantýnách, oběd 

vychází okolo 9 CAD. 

Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?) 
McGill vyžaduje zdravotní pojištění (270 CAD) pokrývající základní zdravotní péči. Můžete se nechat ošetřit u 
univerzitního lékaře nebo v některé z místních nemocnic. 

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/a nejčastěji?): 
Po městě je možné dopravit se metrem - poblíž kampusu se nachází stanice Peel a McGill -, autobusem (výhodné je 

pořídit si OPUS card) a na kole (v Montrealu funguje systém půjčování kol). 

Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?): 
Ano, součástí kampusu je rozlehlý sportovní areál. 

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se 
studiem na FHS? 
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Pozitivním aspektem je skvělá strukturovanost studia, větší nárok na studenta v průběhu celého semestru a 

transparentnost hodnocení. Žádné negativní aspekty studia na McGill jsem nespatřovala. 

Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech: 
http://www.mcgill.ca/students/courses/add/register 

http://www.mcgill.ca/faculties/ 

Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět / kurz / vyučujícího? 
Viviane Kwan-Lock (francouzština), Anna Berman (literatura) 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Krom formalit vyžadovaných domácí univerzitou je nutné vyplnit online přihlášku na stránkách McGill University 
(https://horizon.mcgill.ca/pban1/hzskalog.P_DISPLANGUECHOICE).  

V případě nejasností zalistujte v průvodci pro výměnné studenty platném pro rok 2012/2013 
(http://www.mcgill.ca/files/students/AppGuide2012_13.pdf); vedle instrukcí k online přihlášce tam naleznete 
informace o pojištění, ubytování či důležitých termínech; o dalších termínech – pro akceptaci přijetí či zápis 
předmětů – se po přidělení identifikačního čísla dozvíte v Minervě, informačním systému McGillu. Ostatní 
dokumenty nutné pro přijímací řízení zasílá poštou rektorát. Studijní plán, který vyplňujete v online přihlášce, je čistě 
orientační, a proto nezávazný; ovšem odevzdáváte ho také na domácí fakultě, kde je nutné, v případě, že se od něj 
odchýlíte, zažádat si oficiálně o jeho změnu. 

Kontakt: 
Nicol.svarovska13807@gmail.com 

Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří mají 
také zájem o pobyt na této univerzitě. 

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na zahranicni@fhs.cuni.cz. 

Budeme moc rádi, když nám zašlete také FOTOGRAFII zahraniční univerzity, popř. také 
odkaz na váš BLOG, psal/a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. 
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