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

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

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

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
http://www.sowi.ruhr-uni-bochum.de/genderstudies/ je zde ke stažení i seznam nabízených kursů  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
I přesto, že pro mne v Bochumi byla výuka náročnější než pro rodilé mluvčí, měla jsem více volného času než při 
studiu na FHS.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Hodnocení ústních zkoušek je velmi přísné. To, že vše odpovíte správně ještě neznamená, že dostanete 1.0.   
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Positiva: vysoká úroveň výuky, vysoká úroveň referátů ostatních studentů, spolužáci byli schopní/ochotní během 
seminářů vést skutečně plodné diskuse  
Negativa: stres ve zkouškovém období vyplývající například z toho, že někteří vyučující bezprostředně po skončení 
semestru odjíždí na složební cesty/dovolenou a je těžké se domluvit na termínu zkoušky; na kursech se obvykle 
setkávají studenti více oborů → někteří vyučující neví zda a jakou formou mohou studenty jednotlivých oborů 
zkoušet (a vy to pak musíte řešit přes katedru); někteří vyučující na RUB zapomínají zapisovat splněné 
zápočty/zkoušky do elektrického systému; zapisování některých předmětů končí dříve resp. ještě dříve, než bylo mé 
oficiální datum příjezdu, na FHS je daný jasný termín do kdy lze zapisovat předměty. SHRNUTO: na FHS funguje 
mnohem lépe vyřizování administrativních záležitostí, jsou jasné termíny a deadliny 
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Nečekat se zapisováním kursů na orientační týden. Totéž platí i o zapisování sportovních kursů. Čím dřív, tím líp! 
  

http://www.sowi.ruhr-uni-bochum.de/genderstudies/


  
  
  

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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