
DOTAZNÍK PRO STUDENTY FHS: PROGRAM ERASMUS / LLP 

  

Akademický rok a semestr výjezdu:   Pavel Prilutskiy,  2011-12, zimní semestr (01.10.11 – 31.03.12). 

Studijní program na FHS:  Filozofická antropologie, Doktorand 2 ročník. 

Název zahraniční univerzity:  Technische Universität Dresden 

Fakulta na zahraniční univerzitě: Philosophische Fakultät 

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

Ano, to je možný                                                                                                                                                                                                      

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

Ne, nevyžaduje                                                                                                                                                                                                         

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

Ne, neposkytuje                                                                                                                                                                                                       

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 

Všichni potřebný odkazy jsou v informačních brožurách TU Dresden (ubytování, stravování, doprava), který dostává dostávají studenty na začátku 
studia.                                                                                                                                                       

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

Náročnost studia je vyšší kvůli tomu, že studium je v  cizím jazyce a všichni zkoušky jsou jenom písemný. Jinak náročnost studia je zhruba 
stejná.                                                                                                                                                                                   

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

Náročnost zkoušek je vyšší kvůli tomu, že to probíhá  v cizím jazyce a všichni zkoušky jsou jenom písemný. Jinak náročnost zkoušek je taký 
 zhruba stejná.                                                                                                                                                                          

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

Docela komplikovaně je to, že student musí všichni své záležitostí vyřešit jenom sam, dostávat vdechnou potřebnou informace, a proto jenom 
na konci semestrálního pobytů dá se porozumět tomu celkovému systémů. Kromě toho, hodně byrokratických záležitostí který student musí splnit 
po nástupu do školy.                                                                                       

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

1) TU Dresden má celkem komplikovanou situace s ubytováním na kolejích, tamhle je obrovská fronta, proto hodně studentů bydlejí 
na priváte. Základem je princip: jeden člověk – jeden pokoj, stojí to zhruba 200 EUR měsíčně a není to zřejmě, že bude 
tam veškerý nábytek. Dost často studenty to kupují samy a pak se prodávají nastehovaným po ním.     

2)  Po odevzdání písemně práci trvá zhruba měsíc a půl nebo dva měsíce jejích kontrola, to znamená, že hodnocení za zimní semestr může 
byt vystaveno až do půlky května, s čím student musí od začátku spočítat.           

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.  
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