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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, stačil pouze doporučující dopis od tutora.  
  

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

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=24352  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Kurzy jsou o něco více náročnější na přípravu na hodinu i na zk.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnější, ale odpovídají objemu vykládané látky v průběhu semestru. Poměr snahy učitele co nejefektivněji a 
nejobjemněji vyložit látku a průběžnou přípravu studenta na hodinu a zkoušku je vyrovnanější než na FHS.  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Celkově jsem si užívala průběh semestru více: učitelé jsou lépe připravenější na hodinu, poskytnou vám studijní 
materiály, prezentace apod., všechno jednoduše dohledatelné a přehledné. I přes islandskou „laxnost“ (na Islandu se 
na nic přehnaně nepospíchá) byla komunikace s profesory (přes mail) okamžitá, narozdíl od profesorů na FHS.  
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Žádné konkrétní mě nenapadají, určitě ale jeďte   
  
  
  
  

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, 

popř. také odkaz na váš BLOG, psal/a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. 
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