
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: 2021-2022, letní semestr
	Kurzy z jiných fakult: Ano, Faculty of Arts má pro zahraniční studenty rozsáhlou nabídku kurzů i z jiných fakult.
	Stipendium: Pokud je mi známo, tak škola ne. O další možnosti jsem se nazejímala. 
	Odkazy: Odkazy se mohou měnit, proto je potřeba hledat a v hledání informací vytrvat.
Snad nejdůležitější stránka student services, kde se dozvíte všechno možné a téměř se vším vám pomohou - 
https://www.kuleuven.be/english/stuvo
Stránka s užitečnými informacemi týkající se vysokoškolského života - https://www.kuleuven.be/english/life-at-ku-leuven
Stránka na inzerci ubytování pro studenty - https://kotwijs.be/


 →
	Jazyková způsobilost: Ne.
	Další informace: Počítejte s tím, že komunikace se zahraničním oddělením na Faculty of Arts nemusí být tak rychlá jako se zahraničním oddělením na FHS.
Leuven je jedno z nejdražších měst v Belgii co se týče bydlení. Především kvůli velkému množství studentů a nedostatku vhodného ubytování pro studenty, proto je potřeba začít ubytování řešit včas a nespoléhat na to, že se dostanete na kolej.
	Zahraniční fakulta: Faculty of Arts
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Náročnost bych hodotila jako stejnou či menší než na FHS. Moje zkušenost je ovšem taková, že FHS UK a KU Leuven nelze příliš srovnat.
Menší náročnost vidím především v tom, že nemusíte mít kolem 10 kurzů, jako při bakalářském studiu na FHS, abyste dosáhli na optimálních 30 kreditů za semestr, což vám umožňuje se vybraným kurzům skutečně věnovat.
	Náročnost zkoušek: Studium na KU Leuven hodnotím pozitivně. Vyhovovala mi náročnost, náplň předmětů i profesionální přístup vyučujících. Pozitivním aspektem byla i délka jednoho vyučovacího bloku, který trvá obvykle 2 hodiny.
V porovnání se studiem na FHS neshledávám na KU Leuven žádné negativní aspekty. 
	Coronavirus: Coronavirová pandemie neovlivnila můj zahraniční pobyt nijak zásadně. Naopak, pozitivním přínosem bylo, že všichni vyučující kurzů, kterých jsem se zúčastnila, poskytovali nahrávky z hodin, prezentace, videa a další materiály na online platformě. 
	online výuka: 


