
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.


	Zahraniční univerzita: Università di Bologna
	Rok, semestr: LS 21/22
	Kurzy z jiných fakult: Ano, ale 50% musí být z Area Humanities, jinak je to zcela libovolné. Předměty se nemusí jakkoliv vázat na vaše předchozí studium a lze si vybírat i z magisterských kurzů. 
	Stipendium: NE.
	Odkazy: https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue
	Jazyková způsobilost: NE, žádný certifikát není potřeba.
	Další informace: 1) V předstihu si zajistěte bezpečné a jisté ubytování. Dejte si dobrý pozor na podvodníky. Bologna je)  město přecpané studenty a  na poslední chvíli není lehké ubytování sehnat.2) Město je obecně i v rámci Itálie jedno z nejdražších, takže se vyplatí počítat s tím, že možná nebude stačit základní stipendium.3) Vybrat si takové kurzy, kde je písemný zápočet, aby váš pobyt nebyl zbytečný stres.
	Zahraniční fakulta: Arts and humanities
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: V Itálii jsem měl všechny kurzy magisterské, ačkoliv v ČR studuji bakalářské studium. Byla totiž větší nabídka kurzů vyučovaných v angličtině. Náročnost podobně jako u nás záleží na zvoleném předmětu. Pokud je ústní zkouška, vyžaduje se náročná příprava se čtením literatury, pokud je zkouška písemná, postačí k zápočtu napsat odborný esej s využitím relevantní literatury. Kurzy jsou několikrát týdně, ne jednou jako je tomu u nás, proto je výuka poněkud intenzivní.
	Náročnost zkoušek: Pozitivně hodnotím svobodu při výběru kurzů, možnost využívat prostory univerzity (knihovny, menzy apod.). Stejně tak hodnotím pozitivně inkluzivní přístup ve vzdělávání a hybridní formu výuky, která až na drobné technické nedostatky fungovala bez problémů. Určitě vyzdvihuji i poněkud prestižní pozvání několika významných hostů pracujících na mezinárodní úrovni, i když zde se jedná především o iniciativu vyučující spíš než přístup univerzity jako takové. Negativně hodnotím relativně distinguovaný přístup ke studentům a jejich problémům, zavírání očí nad situací, která se ve městě dlouho vymyká kontrole (naddimenzovaná kapacita studentů, podvody s ubytováním, finanční podmínky). Rovněž na univerzitě neexistuje Buddy program, nebo jiné akce pro zahraniční studenty. Vše zajišťuje organizace ESN, jejíž funkčnost je v mnoha případech pochybná.
	Coronavirus: Veškerá výuka probíhala hybridní formou, což bylo velmi příjemné. Člověk nemusel nic hlásit a buď přišel osobně, nebo se připojil on-line. Na univerzitě se museli nosit roušky až do zrušení příslušných opatření.
	online výuka: 


