
DOTAZNÍK PRO STUDENTY FHS: PROGRAM ERASMUS / LLP 
 

Akademický rok a semestr výjezdu:  2011/2012, zimní semestr 
Studijní program na FHS:  elektronická kultura a sémiotika 
Název zahraniční univerzity:  Universität Konstanz 
Fakulta na zahraniční univerzitě:  Medienwissenschaft (součást Literaturwissenschaft) 

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

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

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
DAAD – pro úvodní jazykový kurz  

Pro české studenty je možnost ubytování zdarma v Palmenhaus – nutno napsat motivační dopis, více informací u 
koordinátora v Konstanz (tuto nabídku jsem dostala společně s prvním mailem z univerzity s ostatními formuláři – 
Welcome to the University of Konstanz)  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Stránky školy: uni-konstanz.de  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
O něco náročnější, na každou hodinu je docela dost k přečtení  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnější, ale student si může vybrat, jak předmět zakončit: s počtem kreditů stoupá náročnost zakončení  
  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Líbila se mi možnost předmětů i v jiných jazycích než v němčině. Technická vybavenost je na mnohem lepší 
úrovni (a nejen technická, ve srovnání s prostory na Hůrce snad cokoliv jiného vyjde z takového porovnání 
vítězně…), různé akce na univerzitě (mezinárodní den, pracovní veletrh), široká nabídka sportu (v zimě i 
lyžování – pravidelné jednodenní zájezdy se školou do Švýcarska či Rakouska), podpora informačního centra 
(možnost stáhnout si některé programy zdarma, třeba Microsoft Office), nabídky práce/brigády přes školu, 
skvělý servis knihovny, která je otevřena 24/7  
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Na letní semestr to určitě chce kolo. Doporučuji využít možnosti měsíčního úvodního jazykového kurzu (září 
či březen).   



  
  
  
  
  

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. 


