
 

DOTAZNÍK PRO STUDENTY FHS: PROGRAM ERASMUS / LLP 

 
Akademický rok a semestr výjezdu: 2012/2013 
Studijní program na FHS: Obecná antropologie-Integrální studium člověka 
Název zahraniční univerzity: European University Institute 
Fakulta na zahraniční univerzitě: History and Civilization 

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? 
Nevyžaduje.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Pokud je student přijat jako „Visiting Student“, což je právě případ PROGRAMU ERASMUS, tak žádné 
stipendium nedostavá.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech 
atp.: 
http://www.eui.eu/About/Index.aspx  
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/ResearchAndTeaching/Seminars/Ind
ex.aspx   
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v  porovnání s  výukou na FHS? 
Studium je náročné.  Kurzy, které máte vybrány vyžadují přípravu v podobě četby (a te není málo) na 
každý týden, během semináře je důležité aktivně se zapojovat do diskuse, popřípadě prezentovat 
vybrané, či přidělené téma.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v  porovnání s  výukou na FHS? 
Neodvažuji se hodnotit, které studium je naročnější. Studium na EUI je jiné. Studující je povinen každý 
týden přečíst doporučenou četbu, aktivně vystupovat během diskuse, prezentovat. Je také v  těsnejším 
kontaktu se svým školitelem, který ho má stále „na očích“.   
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na 
FHS? 

 

http://www.eui.eu/About/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/ResearchAndTeaching/Seminars/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/HistoryAndCivilization/ResearchAndTeaching/Seminars/Index.aspx


 

Rozdíl jsem cítil především v  tom, že FHS není tolik svázaná každotýdenním ověřováním přečteného, to 
student prokáže až u zkoušky. Na EUI zkoušky v  této podobě neprobíhají.     
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Studium je vhodné především pro ty, kteří mají své výzkumy založené na trans-nacionálních tématech a 
komparativní metodě.  
  
  
  
  

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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