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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Je to možné, ale musíte nejprve splnit minimální počet kreditů z fakulty, na kterou jste vysláni. V mém případě byl 
počet 15. Což byli dva předměty ze tří.   
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Nevyžaduje, ale vyhrazuje si právo na zrušení podmínek Erasmu v případě, že se jí nebudou vaše schopnosti zdát 
dostačující.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Nevím o ničem. Ani jsem nic takového nezjišťoval.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Přehledy kurz§ jsou ve v systému UGLA, která funguje podobně jako náš SIS. Přístup do něj studenti dostanou až po 
zapsání na škole. Předběžný přístup do katalogu dostanou přes stránky english.hi.is  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Je o hodně náročnější. Je nutné pracovat v průběhu semestru a musel jsem pracovat mnohem více, než doma. Ve 
výsledku je ale i spousta času na cestování a posezení s přáteli. Hodně k tomu napomáhají i učitelé, kteří se vám snaží 
pomoci a zpříjemnit vám pobyt.   
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Pokud se na předmětu muselo pracovat v průběhu semestru (např. průběžné testy apod.), pak zkouška byla 
jednodušší. Přestože učiva bylo více než na UK (dvojnásobná porce přednášek týdně) a bylo více stránek seminárek 
na napsání, učitelé u ústních se nesnaží být zákeřní. Když víte, nechají vás mluvit, pokud jste ztraceni, tak se zeptají, 
zkusí vás nahodit. Nesnaží se tedy vyloženě najít vaše nedostatky. Honě je zajímá váš názor, pokud není z cesty a je 
racionálně podložený. Zkoušky jsou tedy víceméně v přátelštější atmosféře, pokud ale ovšem přijdete nepřipraveni, 
neváhají vás vyhodit Erasmus neErasmus.  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Přístup učitelů je o něco otevřenější a vstřícnější. Výrazně lepší zázemí. Hodně velká knihovna otevřená dlouho do 
noci, spoustu pracovních míst, budovy univerzity na jednom místě, hodně počítačových místností, není problém 
zůstávat v budovách univerzity dlouho do noci a pracovat na projektech.  
  
  



  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Určitě je dobré využít jazykový kurz EILC před začátkem zimního semestru. Jestli vám někdo radí, že jet na zimní 
semestr je nesmysl, protože je tma, tak mu nevěřte je to blbost. Jestliže pojedete na letní semestr, tak tmu zažijete 
úplně stejnou a navíc můžete přijít o vánoční výzdobu.   Jde spíš o to, jestli máte zájem prodloužit na další semestr, 
nebo máte zájem tam zůstat přes letní prázdniny. Každopádně si termín Srpen – Prosinec můžete vychutnat stejně 
dobře jako letní část.  
  
  
  
  
  

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. 


