
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 

Akademický rok a semestr výjezdu: 

Studijní obor na FHS:  

Název zahraniční univerzity:  

Fakulta na zahraniční univerzitě:  

Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a? 

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 

Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 

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



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

 Jak coronavirová pandemie ovlivnila Vaše studium na partnerské univerzitě a zahraniční pobyt obecně?

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 

Kontakt (pokud uvedete, budou se na vás moci obrátit studenti s dalšími dotazy): 

Děkujeme za vyplnění! 

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

Vyplněný dotazník zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. 

nebesver
Text napsaný psacím strojem
Poučení: Vyplněním tohoto dokumentu uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen „UK“), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a jeho přílohách, a to za účelem vyhodnocení mobilit v rámci projektu Erasmus+ na Univerzitě Karlově. V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.
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	Zahraniční univerzita: KU Leuven
	Rok, semestr: 2019/2020 Letní semestr
	Kurzy z jiných fakult: Ano, je to možné. Navíc pro nás ani není nutné mít zapsanou polovinu kreditů z fakulty, na které jsme zapsaní. 
	Stipendium: Nevím o tom, nezajímala jsem se.
	Odkazy: https://www.kuleuven.be/english/
	Jazyková způsobilost: Ne
	Další informace: Určitě se zůčastněte všeho, co nabízí orientační dny! :D 
Doporučuji první týden navštívit tolik různých kurzů, kolik jen můžete (a zajímalo by vás), takže si pak můžete lépe vybrat do čeho se chcete pustit. 
A když pak přijde zkouškové, nebojte se, ale udělejte vše, co je ve vašich silách. I přesto doporučuji se začít připravovat s velkým předstihem a práce posílat o dost dříve, než pár hodin před deadlinem. :D
Ale ze všeho nejvíc, nezapomeňte si to užít!!! Držím vám pěsti.  

	Zahraniční fakulta: Faculty of Arts
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Rozhodně je to tu těžší, než na FHS. Je tu vyžadována větší průběžná příprava na hodiny (čtení různých odborných článků), větší očekávání od studentů a jejich aktiva v hodinách a zájem o předmět a určitě i zkoušky jsou náročnější na přípravu a splnění. Navíc tu nedělají příliš velké rozdíly mezi tím, zda jste student na Erasmu či ne. Pokud chcete na Erasmu a moc se při tom nezapotit, nedoporučila bych Leuven. 
Na druhou stranu si toho tak můžete ze školy spoustu odnést a čelit tomu všemu jako výzvě (jak tady s oblibou říkají, předmět není těžký, ale "more challenging").  

	Náročnost zkoušek: (+) Skvělá organizace a zázemí pro všechno, úžasně zorganizované orientační dny, které vám neskutečně pomůžou. Nádherné téměř pouze studentské historické město blízko Bruselu se spoustou vyžití. Chytlavé hodiny s učiteli, kteří tématu skvěle rozumí a pracují v dané oblasti často i na mezinárodní úrovni. Sportovní vyžití pro studenty zdarma (můžete jít každý den na co chcete bez registrace, obvykle) či za malý příplatek, spousta různorodých akcí pro studenty každý týden. 

(-) Náročnost studia, Belgie je opravdu drahá země, ač se to nemusí zdát. Možnost komunikace s ostatními studenty, chybělo mi něco jako naše FB skupiny na FHS :) 
	Coronavirus: Myslím, že kvůli coronaviru se stalo studium ještě náročnější. Musím uznat, že komunikace ze strany učitelů byla povětšinou skvělá a rychlá. Na druhou stranu jsem měla z 5 předmětů pouze 1 s pravidelnou online výukou. Zbytek činilo povětšinou čtení vážně dlouhých a náročných odborných textů, plus jsme později u některých dostali pár namluvených prezentcí, což pomohlo. 
Navíc spousta studentů odjela zpět a i s těmi, co zůstali jsme se nemohli tak úplně stýkat. Na druhou stranu jsem měla po celou dobu pocit, jak kdyby se nic nedělo, protože Belgičani zůstali, z mého pohledu, relativně v klidu. 
	online výuka: 


