
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: Vilnius University
	Rok, semestr: 2021/2022 - Letní
	Kurzy z jiných fakult: Ano, ale povinnost je mít alespoň 50% kreditů z té fakulty, kam jste se zapsali (V případě FHS tedy filozofické fakulty)
	Stipendium: Nevím o něm, leda pro studenty studující v Litevštině.
	Odkazy: Seznam kurzů: https://is.vu.lt/pls/pub/vustud.public_ni$wwwtprs.dalsar_show Souhrnné informace pro Erasmus studenty o škole, životě v Litvě a studiuhttps://www.vu.lt/en/studies/exchange-students  
	Jazyková způsobilost: Ano - B1, buď certifikát, nebo potvrzení od vyučujících (já měl dobrovzdání z CERT z OJAKu - "prostě formulář podepsaný od vyučujících jazykového modulu o tom, že mám alespoň B1")
	Další informace: ujistěte se, že jste schopní zvládnout opravdu dlouhou zimu, a pokud ne, nejezděte v letním semestru. Až do konce dubna je Litva bez známek jara a převládá šedivé a depresivní počasí.  Určitě doporučuji bydlet na kolejích, a to na Olandu 51. VU má celkem tři koleje, přičemž Didlaukio je opravdu ošklivé a Sauletekio daleko ode všeho. Navíc je na Olandu spoustu studentů ze zemí mimo EU, takže pokud si chcete opravdu rozšířit obzory, je Litva pro vás. Určtiě se ozvěte na mail, co přikládám, rád se podělím o nabyté know-how.
	Zahraniční fakulta: Faculty of philosophy
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Výuka samotná je náročností srovnatelná, co je ale hodně znát je rozdíl v přístupu vyučujících. Skoro každý předmět je napůl seminář a učitelé poměrně často vyžadují průběžné práce.Výhodou toho ale je, že samotné zkouškové je potom o dost méně stresu, protože často víte, že máte předmět už nad hranicí splnění i bez zkoušky.(Rozhodně ale čtěte Sylabus každého předmětu bývají v nich sepsané i předběžné termíny odevzdávání prací.)Nároky jednotlivých vyučujících se dost liší, pokud si nepřečtete sylabus, může na vás v poslední týdnu zkouškového čekat nemilé překvapení v podobě 15ti stránkové eseje.  Největší rozdíl je ve známkování: 0-10 bodů, přičemž od 5 výše máte splněno.
	Náročnost zkoušek: Pozitivně:Fakulta je poměrně malá, na předměty nechodí moc lidí = vyučující si vás brzo zapamatují jménem.Vyučující počítají s tím, že ne každý má předchozí znalosti ke kurzu, nechávají dost prostoru pro vysvětlování.Fakulta funguje skvěle online, většinu administrativy (ať už se zahraničním oddělením, nebo s vyučujícími) vyřešíte přes Teams, výuka některých předmětů je hybridně.Negativně:Vyučuje se ve dvou budovách, přičemž jsou od sebe vzdálené asi 40 minut jízdy - je potřeba si tohle dost hlídat při zápisu, během přestávky (půl hodiny) opravdu přejet nestihnete.Rozdílné nároky na průběžnou práci jednotlivých vyučujících - důležité si přečíst sylabus.  
	Coronavirus: Téměř nijak, od půlky pobytu přestaly být povinné respirátory. Na kolejích se sice v lehké formě Covid rozšířil, ale znamenalo to jen 10ti denní izolaci - a díky hybridní formě výuky vlastně o nic nešlo. 
	online výuka: 


