
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ 
 

Země výjezdu: Německo  

Akademický rok a semestr výjezdu: letní semestr 2017/2018  

Délka pobytu: od: 1. 4. 2018  do: 30. 4. 2018  

DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 

- Obor studia: Německá a francouzská filosofie  

- Ročník studia v době výjezdu:  1. ročník doktorského studia  

ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA:  Universität zu Köln  

- Zaměření/obor studia: a.r.t.e.s. Graduate School for Humanities  

- Internetové stránky: http://artes.phil-fak.uni-koeln.de/  

- Jazyk výuky: němčina, angličtina  

 

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM 

 

Jak jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/-a? 

Nabídka ze zahraničního oddělení FHS UK. 

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

Akceptační dopis, doporučující dopis, vyplněný formulář s podpisem paní proděkanky a vedoucím oboru na FHS 

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

ne 

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

ne 

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

Pouze základní evropské zdravotní pojištění 

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?) 
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Cestou tam mě nakonec někdo odvezl autem, jinak se dá jet vlakem, cena jedné cesty vlakem při včasném 

nákupu je cca 1500, CZK (tak jsem jela zpět), což trvá asi 8 hodin. 

Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?): 

750,- EUR, meziuniverzitní dohoda – finance z Universität zu Köln. Asi by to mohlo pokrýt mé výdaje, kdybych se 

hodně snažila. 

 

 

II. STUDIUM 

 

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

Ne. Ale navštívila jsem výlet pořádaný zahraničním oddělením (celodenní výlet s večeří, cena 12 EUR). 

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

Nevím. Nechodila jsem na kurzy. Registrace probíhá nějak elektronicky. 

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

Magisterské kurzy a přednášky pořádané a.r.t.e.s.: http://artes.phil-fak.uni-koeln.de/22985.html 

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

Doporučila bych kurzy, kde se prolíná filosofie a antropologie pořádané a.r.t.e.s. – kurzy o Marilyn Strathern, o 
Animal Turn. 

Dále mezioborové (antropologie, filmová věda) workshopy, jako např. tento: 
https://www.khm.de/termine/news.4442.medien-der-fremderfahrung-ringvorlesung/ 

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

Nesrovnatelně aktuálnější pole bádání; doktorandská laboratoř, kde se setkávají doktorandi/doktorandky a post-
doc pracovníci různých oborů; pracovní místa pro doktorandské studenty/ky; akademicky aktuální přednáškové 

cykly; možnosti velkých projektů spojených s dlouhodobými výjezdy do zahraničí (za to ČR nemůže, neboť není 

koloniální zemí). 

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

Bohužel nevím – nechodila jsem na kurzy. 

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

Bohužel nevím – nechodila jsem na kurzy. 

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?) 
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Bohužel nevím – nechodila jsem na kurzy. 

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet) 

Trávila jsem čas ve laboratoři a.r.t.e.s., která byla poměrně dobře vybavená. Kdybych ovšem bývala potřebovala 

počítač, byl by to asi trochu problém. Pokud jde o vybavení knihovny, tak když vezmu v úvahu celáou UK (a 

koneckonců i spedificky velmi dobře vybavenou knihovnu FHS), je v Praze lepší nabídka.  

 

 

 

III. PRAKTICKÉ OTÁZKY 
 

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

Bydlela jsem u jedné paní, kterou jsem našla na FB. Škola by podle všeho nebyla schopná mi ubytování zajistit, a 

to ani kdybych jela na delší dobu. Ubytování je drahé – s poplatkem 400 EUR za měsíc jsem měla pravděpodobně 

velké štěstí. 

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

K dispozici je dost levná menza, ale nikdy jsem tam nebyla. Nosila jsem si jídlo z domova a ohřívala v laboratoři. 
Strava mohla vyjít tak 350,- EUR, ale nejsem si jistá. Určitě by bylo možné zajistit ji trochu levněji. 

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

Nevím. 

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

Chodila jsem jen pěšky. Nejlepší by bylo asi kolo. MHD je dost drahá, ale je možné se dostat k nějakým slevám. 

Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?) 

Nevím. Sportovala jsem „po vlastní ose“. 

 
 

 

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ 

 

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

- Důležité je počítat s tím, že Kolín je na německé poměry hodně drahý. 
- Nějak si obstarat kolo je dobrý nápad. 

- Bylo možné v podstatě všechno vyřizovat anglicky, ale němčina pomůže. 

- Pro humanitně mezioborově zaměřené studenty/ky vřele doporučuji – na rozdíl od Prahy to není problém, nýbrž 

výhoda. 
- Odkaz na meziuniverzitní dohodu UK a Universität zu Köln: http://prag.phil-fak.uni-koeln.de/ 

- Možnost financování návštěv univezity v rámci a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities: http://artes.phil-
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fak.uni-koeln.de/14082.html 

Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):  

jakesova.marketa@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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