DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS
Akademický rok a semestr výjezdu: 2015/2016, letní semestr
Studijní obor na FHS:

Studium humanitní vzdělanosti

Název zahraniční univerzity:

Eötvös Loránd University, Budapest

Fakulta na zahraniční univerzitě:

Faculty of Social Sciences

Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a?

Ano, můžete si vybrat předměty z kterékoliv fakulty, jen to nesmí být za více než polovinu kreditů z
Faculty of Social Sciences.

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký?

Ne

Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty?

Nezajímala jsem se, tuším, že nějaká možnost tam je.

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.:

Faculty of Social Sciences: http://old.tatk.elte.hu/studies/courses-in-english
Všechny fakulty:
https://www.elte.hu/en/content/courses-in-foreign-languages-for-international-students.t.60?m=37
Například u Faculty of Humanities chybí seznam předmětů, je třeba se k tomu nějak proklikat na jejich
stránkách, ale nejaktuálnější to je až na místě se začátkem vašeho semestru.
Předměty se zapisují online, jako na UK. Dělali jsme to společně na Orientantion week.
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?

Je to hodně podobné. Stejně jako na UK, záleží, co si vyberete. U seznamů kurzů máte k dispozici
sylabus, kde jsou i požadavky. Výuka probíhá podobně - čtení, psaní.

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?

Na Erasmáky jsou ve většině případů mírnější. Já jsem dělala hodně během semestru - čtení, psaní,
prezentace; na konci jsem odevzdala už jen nějaký závěrečný text. U některých předmětů byl i test, ale
ne v mém případě.

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

Pro mě je to v obou případech přátelská atmosféra na kurzech; styl výuky je opravdu velmi podobný.
Chyběla mi zpětná vazba, ale pokud si o ni řeknete, dostanete ji.
Docházka je na všech předmětech povinná, na každé hodině se musíte podepsat.

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit?

Bydlela jsem na koleji a jsem za to moc ráda, díky tomu jsem mohla být ve skvělé velké skupině
Erasmáků. Neváhejte mě kontaktovat s jakýmikoliv dotazy :o).

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.

