
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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	Rok, semestr: 2021/2022 letní semestr 
	Zahraniční univerzita: University of Limerick
	Zahraniční fakulta: Arts, Humanities and Social Sciences
	Kurzy z jiných fakult: Ano, ale minimálně 3 kurzy musí být zapsány z fakulty, na kterou jste nominováni.
	Jazyková způsobilost: Ne, je však potřeba vyplnit OLS test pro účely programu Erasmus+.
	Stipendium: Nevím o tom. 
	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

	Náročnost studia: Erasmus studenti si vzhledem k angličtině vybírají pouze z bakalářských kurzů. Pro magisterské studenty se tak vzhledem k tomu, může náročnost zahraničních kurzů lišit. Závěrečné zkoušky či práce se také liší obor od oboru. Některé mají ústní zkoušky a jinde se zase odevzdávají závěrečné práce. Řekla bych tedy, že bych hodnotila náročnost studia srovnatelnou se studiem na FHS. 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost zkoušek: Pozitivně určitě hodnotím studentský život na kampusu školy. Zvláště pokud bydlíte na kampusu, tak máte všechno velice po ruce. Všechny fakulty se nachází na jednom místě, včetně hlavní budouvy a knihovny. Dále má University of Limerick velice aktivní Writing centre, kde vám pomohou vyladit akademické psaní a jiné druhy doučování či pomoci i pro ostatní obory. Velice pozitivně hodnotím i univerzitní kluby, kde zaplatíte 5 EUR za členský poplatek na semestr a můžete se účastnit všech klubových akcí nebo tréninků. Některé kluby také pořádají víkendové výlety.
Naopak negativního moc nebylo. Ze začátku je pouze obtížnější vyznat se v modulech, které si Erasmus studenti mohou zapsat. Během orientačního týdne dostanete seznam modulů, a pokud si chcete zapsat i nějaké mimo tento seznam, tak je potřeba individuálně zajít nebo napsat vyučující_mu, jestli je možné na jejich kurz chodit.
	Coronavirus: Před začátkem semestru proběhl orientační víkend celý online. Během toho zahraniční oddělení podrobně vysvětlí, jak si zapsat rozvrh a všechny podrobnosti ohledně studia na University of Limerick.
Tento semestr byl stále ještě v hybridním režimu. Záleželo na samotných vyučujících, jak si to nastavili. Někteří vedli celé kurzy online a někteří měli přednášky online a semináře prezenčně a jiní zase naopak přednášky prezenčně, ale semináře online. 
	Další informace: Určitě bych tuto univerzitu doporučila. Všichni jsou zde velmi přátelští a ochotní s čímkoliv pomoct či poradit. Velmi bych doporučila přidat se k nějakému z univerzitních klubů. Většinou je vedou samotní studenti.Kluby jsou tak skvělým místem k seznámení se s novými lidmi, spolužáky z kurzů a k poznání irské kultury. 
	Kontakt: 
	online výuka: 


