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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána?
Možné to je, nicméně náročné na zařizování a sám jsem raději upřednostnil kurzy pouze se své fakulty. 

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký?
O ničem takovém nevím, řekl bych že schopnost studovat v anglickém jazyce se automaticky předpokládá bez 
jakéhokoliv doložení. 

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty?
Ano, stipendium je podmíněné dvěma roky práce v Dánsku. 

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.:

www.  au  .dk/en/     
 http://kursuskatalog.au.dk/en/ 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Více práce během semestru, méně přednášek. Práce je odlišná charakterem, náročnost je vzásadě ekvivalentní. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
V souladu s předešlým bodem. Zkoušek je méně, jsou však náročnější. 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS?
Na Aarhus Universitet byla výuka zaměřena na současný výzkum (velké plus) a jakákoliv tradice a historický kontext 
byl zcela ignorován (velké mínus). Na EKS je to vzásadě zcela opačně. 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit?
Přestože je Dánsko prakticky anglicky mluvící země a výuka je zcela v anglickém jazyce, mohlo by se zdát že studium 
dánštiny se nezdá být příliš důležité. To je velký omyl, kterého jsem hluboce litoval. Poučte se z mých chyb:  )     

Kontakt:
                                                                                                                                                           

Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří mají také zájem o tuto univerzitu.
Vyplněný dotazník prosím zašlete 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.

http://kursuskatalog.au.dk/en/
mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz

