
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 

Akademický rok a semestr výjezdu: 

Studijní obor na FHS: 

Název zahraniční univerzity   

 2016/7 
Orální historie - soudobé dějiny 
Sciences Po Lyon 

Fakulta na zahraniční univerzitě:   

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

Ano, jiných - zpřátelených univerzit. 

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

Ne 

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

Ano, dá se obstarat státní podpora. Ale je to trochu papírování a byrokracie :) 

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

Jen https://www.sciencespo-lyon.fr/ a facebookové stránky 

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

Je tam jiný systém, ale víceméně stejně náročné. 

https://www.sciencespo-lyon.fr/


 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
 
Zkoušky probíhají formou eseje. Ovšem píše se najednou, máte 2 hodiny na zpracování jedné ze dvou daných 
otázek, většinou stačí tak 4 stránky. A poměrně dlouho trvá vyhodnocení 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
 
Učitelé umějí poměrně dobře anglicky a celkem jsou příjěmní. Pokud však chcete Certificate of French and European  
Studies tak není moc široká nabídka předmětů. Jinak byl opět problém s administrativou, i vystavení studentského 
průkazu trvalo poměrně dlouho. Prý to bylo ale způsobeno nedostatkem personálu, takže možná došlo ke zlepšení. 
 
 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
 
Pokud se dostanete, začněte si hledat ubytování v předstihu (aspon 3 měsíce předem). Škola nemá a ani 
nepomáhá hledat ubytovací zařízení. Já si ho našel přes internetové stránky (mají je uvedené na stránkách 
školy).  

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. 


