
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 Iceland
	Rok, semestr: 2020/2021, zimní semestr
	Kurzy z jiných fakult: Ano, je to možné, ale určité procento předmětů by mělo být z fakulty, na kterou je student zapsán.
	Stipendium: O žádném nevím. 
	Odkazy: Vše je hezky popsáno na stránkách školy: https://english.hi.is/university/course_catalogue
Odtud se lze proklikat až k nabízeným kurzům či k dalším informacím o kurzech. Systém, který škola používá, mi velice připomínal SIS. Je přehledný a kurzy jsou dopodrobna popsané. 
	Jazyková způsobilost: Ne, žádný doklad nebyl třeba. Absolvovala jsem pouze vstupní OLS test. 
	Další informace: Za mě mohu říci jen: „Běžte do toho!“ :) 

Pokud by měl někdo zájem se na cokoliv zeptat, ráda zodpovím všechny dotazy.
	Zahraniční fakulta: Faculty of Humanities
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Výuka probíhala v podobném duchu jako na FHS, byl však kladen větší důraz na individuální přípravu a průběžné zpracovávání úkolů či psaní krátkých esejí, kterých bylo daleko více. Náročnost studia je srovnatelná. 
	Náročnost zkoušek: Pozitivně hodnotím celou atmosféru, která panovala v době mého studia. Ostatní studenti byli daleko více aktivní, než je zvykem u nás. Také mi vyhovalo průběžné odevzdávání úkolů a psaní testů, protože se pak člověk nemusí tolik stresovat z finální zkoušky, která netvoří 100% známky. Dále se mi moc líbila nabídka jazykových kurzů, navíc jsme za jeden semestr probrali látku, která se u nás (a teď nemyslím konkrétně FHS) probírá i rok či více. 

Nic negativního mě nenapadá. Celkově mi však islandská univerzita stylem výuky připomíná FHS, i proto se mi tam moc líbilo a odnesla jsem si jen ty nejlepší dojmy. 

	Coronavirus: Do půlky mého pobytu jsem měla možnost navštěvovat hodiny osobně, začátkem druhé coronavirové vlny, která tedy na Islandu nebyla nijak šílená, jsme přešli na online výuku. Ze začátku jsem se toho bála, ale i tak to nakonec bylo moc příjemné. Omezení se bohužel odrazila především na studentském životě. Už na začátku byly sesekané welcome days pro studenty ze zahraničí, během semestru neprobíhali žádné kulturní, sportovní či jiné akce, i když se univerzita moc snažila, nabízela pomoc a zajímala se, představovala jsem si to jinak. Trochu mě mrzí, že jsem neměla tu příležitost poznat více ostatní studenty a procvičit si hovorovou angličtinu. Na druhou stranu jsem maximálně využila možnosti procestovat ostrov, který byl díky coronaviru téměř bez lidí. Na Islandu jsem se tedy rozhodně nenudila a i přes jisté nepřízně této doby jsem poznala milé lidi. Takže i když jsem dopady pandemie pociťovala, rozhodně bych neměnila, pobyt jsem si i tak užila na maximum.
	online výuka: 


