
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: University of Limerick
	Rok, semestr: 2020/2021, letní
	Kurzy z jiných fakult: Ano, možné to je.
	Stipendium: Nevím o tom, nezjišťoval jsem to.
	Odkazy: https://www.ul.ie/ - stránky školy
https://www.ul.ie/global/erasmus - portál Erasmus+
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/visa-europe - potřebné doklady pro cestu do Irska
https://bookofmodules.ul.ie/ - nabídka kurzů
https://studentliving.ul.ie/ - ubytování
https://www.ul.ie/library/ - knihovna školy
https://ulwolves.ie/ - kluby a spolky školy
	Jazyková způsobilost: Ode mě fakulta žádný doklad o jazykové způsobilosti nepožadovala. Stačil OLS test jazykových schopností.
	Další informace: Jestli chcete poznávat a cestovat po Irsku a okolí, během koronavirové pandemie to není ideální a nikdy nemůžete vědět jestli nebude omezeni v pohybu, kdyby se situace zhoršila. Dále bych chtěl doporučit důkladné prostudování podmínek a hodnocení v jednotlivých kurzech, což také může výrazně ovlivnit váš pobyt. Doporučil bych také abyste si v závěru pobytu kladli důraz na vyřízení všech náležitostí ještě před odjezdem ze země. Nicméně v případě, že bude koronavirová pandemie v únosnějším stadiu či snad kontrolována, rozhodně doporučuji nejen tuto univerzitu, ale hlavně návštěvu Irska jako takového, protože je nádherné!
	Zahraniční fakulta: 22 - Humanities (except languages)
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Náročnost studia byla vzhledem k situaci (koronavirová pandemie) náročnější než na FHS. Jednotliví vedoucí kurzů požadovali více aktivity a průběžné odevdávání písemných výstupů. Avšak vzhledem k tomu, že to bylo průběžné, nebylo tolik práce na konci semestru a výsledná známka byla průměrem z hodnocení odevzdaných výstupů během semestru.
	Náročnost zkoušek: Pozitivně hodnotím přístup vyučujících během online výuky. Nebyl žádný problém se spojením a téměř vše probíhalo bez větších obtíží. Stejně tak bych hodnotil orientační týden hned v úvodu pobytu, kde bylo vše důkladně vysvětleno, aby studenti neměli během přihlašování kurzů a s další registracemi potíže.
Negativně hodnotím závěr semestru, kdy bylo náročné konzultovat s některými vyučujícími a přislíbená pomoc vzala následně po opuštění země za své. Taktéž bylo v mém případě velmi problematické získat od zahraniční univerzity potřebné dokumenty nutné k uzavření studijního pobytu. Více než tři měsíce po návratu z mého pobytu, některé dokumenty stále ještě nezaslali v požadované formě, čímž mi velice zkomplikovali následné studium.
	Coronavirus: Zásadně. Jedním z důvodu k vycestování pro mě bylo taktéž poznávání místní kultury a cestování, které bylo po většinu semestru výrazně omezené. Tyto možnosti byly umožněny až v posledním měsíci mého pobytu. Taktéž výuka byla po celou dobu v online formě, tudíž kampus zahraniční univerzity jsem navštívil a týden před mým odjezdem vzhledem k tomu, že přístup do jednotlivých budov byl omezen a navíc jsem bydlel na opačné straně města. Na ubytování se však nechci vymlouvat, bylo to mé rozhodnutí, které se nakonec ukázalo jako mnohem lepší než v případě, že bych bydlel na kampusu. Vzhledem ke coronavirové pandemii měli studenti bydlící v kampusu ve omezenější pohyb než studenti žijící mimo kampus.
	online výuka: 


