
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: Université de Strasbourg
	Rok, semestr: LS 2020/2021
	Kurzy z jiných fakult: Ne
	Stipendium: Nevím o ničem.
	Odkazy: https://www.unistra.fr/ 
	Jazyková způsobilost: Ano, B1. Bohužel silně nedoporučuji jezdit do Štrasburku pouze s certifikátem B1. Výuka je velmi náročná a jazykově složitá. Ve Štrasburku chodíte do třídy s ostatními Francouzi a porozumět rodilákům je těžké, pochopit vyučovanou látku ještě těžší.
	Další informace: Snažte se mít co nejlepší francouzštinu, co to jde. A pište učitelům emaily, když něco nebudete vědět, i kdybyste se za to měli stydět. Pomůžou vám. Choďte do barů, na akce a festivaly, protože my jsme nemohli. 
	Zahraniční fakulta: Faculté de Lettres
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Zahraniční náročnost je mnohonásobně horší a složitější. Byla jsem na Erasmu během covidu, nebyla jsm ve škole ani jednou a nepoznala jsem ani jednoho spolužáka, takže shánět například studijní materiály, byl nadlidský výkon.
	Náročnost zkoušek: Budu srovnávat online formu výuky, neboť jsem na FHS zažila pouze jeden celý vyučovaný semestr a ve Francii bylo vše online. Během online výuky ve Francii mají žáci vyplé kamery a když odpovídají, odpovídají do chatu. Nevíte, jak vypadají vaši spolužáci, nevíte, jestli tomu rozumí, jestli vám někdo pomůže, jaké jsou podmínky pro zakončení kurzu. Nikdo vám na vaše dotazy neodpovídá..Zažila jsem ve Štrasbuku pocit naprostého zoufalství. 
	Coronavirus: Covid ovlivnil můj Erasmus naprosto ve všem. Můj Erasmus není adekvátní k tomu, aby dával rady ostatním, kdo chtějí jet do Štrasburku, protože už asi nikdo nezažije takovou formu, jakou jsem zažila já. Vybrala jsem si špatnou dobu. Jak jsem již psala, bylo mi řečeno , že potřebuju certifikát B1. Jelikož jsem byla pořád zavřená v pokoji, nemohla jsem si jazyk nikde vylepšit a spíše se mi zhoršil. Zákaz vycházení tomu taky moc nepřidal. 
	online výuka: 


