DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS
Akademický rok a semestr výjezdu: 2017/2018 letní
Studijní obor na FHS:

Studium humanitní vzdělanosti

Název zahraniční univerzity:

Eötvös Loránd University

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. Ale je nutné individuálně pohlídat, zda budou v systému univerzity tyto předměty zapsány, a zda
tam budou později hodnoceny.

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

Ne

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

Nevím o něm

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

http://tatk.elte.hu/en/studies/internationalcourses - kurzy. Problém je, že pouze tak k polovině
seženete sylaby, a jen část z nich skutečně uvedenému sylabu odpovídá. Nezbývá nic jiného než si
zapsat první týden tolik předmětů, jak jen to jde, a porovnat je podle první hodiny. Teprve poté
seženete požadavky a obsahy kurzů.
https://www.elte.hu/en/social_sciences
Facebookové stránky vypisované na každý rok pro zahraniční studenty, mění se jen ročníky:
ESN ELTE International Students 2017/2018
ESN ELTE Faculty of Social Sciences - International2017-2018
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?

Záleží podle toho, jaké předměty si vyberete. Předměty pro bakaláře jsou určitě lehčí, pro magistry jak
co - často se jedná o semináře již pro ty, co v daný semestr budou odevzdávat diplomku, a zaměřují se
na specifická témata. V Maďarsku jsou ale trochu jiná pravidla pro diplomku, takže pravděpodobně to,
co v rámci semináře neapíšete, nevyužijete. Navíc pokud se netrefíte do specifických témat seminářů,
není pro Vás seminář vhodný.

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

Jak co. Většina lehčí. Jsou ale předměty, na které je nutná příprava na každou hodinu.

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

NEGATIVNĚ - dost hrozná menza, některé přednáškové místnosti taky, komunikace s vyučujícími,
jednání kolejí
POZITIVNĚ - otevřenost a dobrý přístup ke studentům z erasmu

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

Doporučuji předmět Hungarian prison system in practice. Neuvažovala jsem o něm nejdříve, ale učí jej
skvělý vyučující, který má velmi podrobné znalosti o vězeňském systému v Maďarsku, reflektuje jej s
aktuální politikou, a navíc zajišťuje návštěvy ve věznicích.
Dále doporučuji zapsat si z humanitní fakulty kurz maďarštiny. Stojí ti za to, navíc na Vás budou maďaři
podstatně milejší jen za pár slov maďarsky.
A k maďarsku, nepodceňujte pojištění léčebných výhod. Zároveň dobře vybírejte bydlení, a nenechte
se uchlácholit dobrým vzhledem na první dojem. Pak Vás nepřekvapí brouci a podobně... ;)

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.

