
DOTAZNÍK PRO STUDENTY FHS: PROGRAM ERASMUS / LLP 
 

Akademický rok a semestr výjezdu: 2011/2012 
Studijní program na FHS: Studium humanitní vzdělnosti (SHV) 
Název zahraniční univerzity: Université de Poitiers 
Fakulta na zahraniční univerzitě: Faculté des sciences humaines et arts, Département: Philosophie 

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

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

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Ano – CAF, podporu na bydlení.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
www.univ-poitiers.fr  
paní Laure Tessier, zahraniční oddělení: laure.tessier@univ-poitiers.fr   
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Řekla bych, že naše fakulta je náročnější co do domácí přípravy (povinné knihy, texty, úryvky..) a šíři znalostí. Na 
Universitě v Poitiers akcentují částečnou četbu a výklad na hodinách + komentáře k textům psanou formou.  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Ke zkouškám student nepotřeboval většinou nic načítat mimo rámec textů probíraných přímo v kursu. Náročnější mi 
tedy přijde naše studium vzhledem k množství povinných textů a knih. (což mi přijde pozitivní). Jejich bakalářské 
studium zaměřuje na písemný projev - průběžné a závěrečné zkoušky mají podobu filosofického komentáře věty či 
odstavce, ústní zkoušky jsou až na magisterském.  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Přílišné zaměření na psaný projev, lpění na jednom způsobu psaní esejí (filosofický komentář).   
Je třeba ovšem zmínit, že studenti Erasmus mají mírně odlišné, volnější, podmínky studia (volný výběr kursů napříč 
semestry, obory, pozdější zápis atp..).    
Jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet, ale jsem ráda, že studuji, kde studuji.  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Moc doporučuji těm, kdo mají rádi universitní městečka, rodinnější atmosféru jak na fakultě, tak ve městě, spousta 
parků, slušné kulturní vyžití (studentské koncerty, představení, hry, pikniky..)  
  
  

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.  
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