
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? 

Studium humanitní vzdělanosti

Ne, ale KU nabízí několik kulturních kurzů, Danish Culture Courses, které jsou přístupné všem zahraničním studentům nezávisle na fakultě kde jsou 
zapsaní. Nemůžete si ale vybrat libovolný kurz z jiné fakulty než na jakou se na začátku přihlásíte. Můžete se ale přihlásit na víc fakult, dost možná se vám 
to povede omylem. A upřímně pak je to docela matoucí, ale z mé zkušenosti nemáte žádné povinnosti vůči vybraným fakultám (protože studenti studující 
přímo na KU musí mít určitý počet kreditů z dané fakulty, což se nás jako erasmáků netýká).

Vyžadovali po mně nějaký doklad o úrovni mojí angličtiny, ale jen na filosofii, byla jsem zapsaná na víc departmentů (na čemž ve finále vůbec nezáleželo, 
důležitá byla fakulta). Vyžadují nějaký oficiální nebo od školy, ale já v té době neměla žádný ofiko a neměla jsem hotový OJAK, který dokládá jasnou úroveň a 
bylo to na poslední chvíli takže bych si žádný ani nestihla udělat, ale napsala jsem jim a vystačila jsem si s potvrzením z rozpravy o tom, že rozumím a umím 
mluvit na akademické téma.

Ano, Dánsko nabízí tzv. SU grand (myslím, ale pokud se dostanete někde ve studijním systému, kunet, najdete info) který je přístupný automaticky všem 
dánským studentům a všem v Dánsku pracujícím zahraničním studentům (stačí brigáda). Zařídit si práci v Dánsku je ale trochu komplikovaný a hlavně 
otravný, takže já se o grant upřímně nesnažila a nemluvím tak ze své zkušenosti. Moje spolubydlící ho ale měla a říkala, že stačí mít brigádu a být zaspaný 
na dánské škole.

Vše se dá najít na webovkách KU, https://www.ku.dk , akorát je to tam prostě zmatený a doporučuju si to nejdřív pořádně projít, pochopit co je na jaké 
fakultě. 
Během studia je pak absolutně nejdůležitější Absalon - tam se nahrávají všechny materiály (četba, který je hodně), spolu s mailem je to hlavní zdroj 
komunikace, najdete tam všechno ke kurzu jako je plán na celý semestr, celý seznam četby atp. A mail, který fakt doporučuju kontrolovat pravidelně, 
hlavně před tím než tam přijedete. Všechno info totiž chodí tam, na váš normální mail přijde jen úvodní dopis a případně ubytování pokud ho budete mít 
přes Housingfoundation.

Konkrétní odkazy úplně nemám, myslím, že je to hodně individuální, ale jsem ochotná kdykoliv poradit. Sama jsem v tom ze začátku hodně plavala a 
ocenila bych někoho, kdo se v tom systému vyzná. Na konci dokumentu na mě najdete kontakt.

První rozdíl kterého si všimnete je, že na KU máte oproti FHS minimální množství předmětů (nikdy nebudete mít víc než 4, pravděpodobně budete mít 2, 
nebo 3). Hodiny jsou díky tomu delší, 3 hodiny včetně tří patnáctiminutových pauz (fun fact, v Dánsku se dodržuje tzv. akademická čtvrthodinka, všechny 
hodiny začínají o 15 minut později než je dáno v rozvrhu). Další hlavní rozdíl je, že na všech předmětech po vás vyžadují pravidelnou průběžnou četbu, 
kromě DCC (danish culture course) jsem většinou musela na každý předmět (měla jsem 2) přečíst aspoň dva akademický texty v angličtině v rozsahu cca 
20 - 30 stránek. Když jsem přijela všichni mi tvrdili, že úplně nečekají že to přečtete všechno. Nečekají, že všechno přečtete hloubkově, ale z mojí 
zkušenosti čekají, že to přečtete a hlavně že o tom budete schopní debatovat. A to hlavně na menších předmětech o míň lidech. Nečekají od vás, že 
budete supr znalci a všemu budete rozumět, to vůbec, naopak jsou velmi vstřícní, rádi vše dovysvětlí, ale čekají, že víte o čem se v textu psalo a jste 
schopní se o tom bavit. Což pro mě bylo hodně těžký, protože nejsem zvyklá na pravidelnou průběžnou práci a už vůbec ne čtení akademických textů v 
cizím jazyce. Ale dá se to zvládnout a rozhodně je fajn se s tím naučit pracovat.
Co se týče zkoušek tak většina humanitních a společenskovědních oborů je má formou esejí, který jsou fakt dlouhý (na předmět za 7,5 ECTS to je 
většinou 9-13 dánských normostran, na předmět za 15 ECTS to je 11-20, záleží). Já neměla vůbec ústní zkoušky, na psychologii možná byly, ale s lidmi 
odtamtud jsem nebyla v blízkém kontaktu. Info o zkouškách je jasně dané už když si předmět zapisujete, najdete ho v sylabu předmětu.
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 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. 

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.

Super mi přišlo, že KU má hodně aktivních studentských spolků, které pravidelně pořádají akce (např. populární friday bars), knihovny jsou s kartičkou 
dostupné 24/7, mají skvělý knihovní systém a podpora pro studenty je fakt velká (např. nabízí sezení, kde vám pomůžou s hledáním zdrojů k vaší práci), 
odpovědi na maily máte většinou do dalšího pracovního dne. Každý campus má minimálně jednu kantýnu (se super cenami), snad vždycky je dostupný 
veganský jídlo. Kantýna kam jsem chodila já fungovala formou samoobsluhy. Campusy jsou všude možně ve městě a když zažádáte na IT podpoře tak 
můžete mít přístup do všech (automaticky máte přístup jen do campusu vaší fakulty). Jeden campus je přímo u centra, kousek od snad čehokoli co můžete 
potřebovat. Ze studijního hlediska mi to na KU přišlo naprosto skvělý. Jediný co mi vadilo, byla pravidelná četba a obecně poměrně vysoká akademická 
úroveň, ale to se asi dá čekat když je to jedna z nejlépe hodnocených univerzit v Evropě.

Ve chvíli kdy jsem já nastoupila tak nijak, Dánsko od prvního února zrušilo všechna nařízení. První asi měsíc nám učitelé museli povinně streamovat 
hodiny, ale upřímně někdo se na to vybodl už po prvních dvou týdnech.

Buďte připravení na jiný styl výuky a o něco striktnější podmínky. Na FHS se dá občas proplout když jste šikovní, ale na KU si to fakt musíte odmakat, 
aspoň trochu. A zařiďte si co nejvíc věcí předem, například CPR (to vám teď nic neřekne, ale pokud se dostanete a pojedete do Dánska tak to budete řešit). 
A taky si zařiďte někoho v buddy programu (je tam jiný než u nás pro zahraniční studenty a matoucí, ale přesně kvůli tomu si pravidelně kontrolujte KU mail, 
na jedný z fakult se to řešilo už někdy v prosinci a pak prostě smůla).

A jinak tipů mám hodně, ohledně ubytování například, ale to je těžký sem psát protože je to hodně individuální. Takže mi klidně napište pokud se dostanete, 
ráda pomůžu (minimálně těm co pojedou v letech 2023 a 2024, přecejen spousta věcí se ve městě mění).


