
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 
 

Akademický rok a semestr výjezdu: 2012/2013 
Studijní program na FHS: OBECNÁ ANTROPOLOGIE 
Název zahraniční univerzity: UNIVERZITÄT KONSTANZ 
Fakulta na zahraniční univerzitě: FB Geschichte und Soziologie 

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

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Já jsem měl studijní program v angličtině a žádný doklad o jazykové způsobilosti univerzita nevyžadovala. Jak je to 
v němčině to netuším.  
  

Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Údajně je možnost pro 3 studenty bydlení v areálu Palmenhausen téměř zdarma. Informace je možno získat u 
erasmus-koordinátora http://www.international.uni-konstanz.de/erasmus/erasmus-studium/#Beauftragte 
   

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Kurzy lze jednoduše vyhledávat pod tímto odkazem: http://lsf.uni-
konstanz.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=change&type=5&moduleParameter=v
eranstaltungSearch&nextdir=change&next=search.vm&subdir=veranstaltung&_form=display&function=search&clea
n=y&category=veranstaltung.search&navigationPosition=lectures%2Csearch&breadcrumb=searchLectures&topitem
=lectures&subitem=search 
     

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Z mé zkušenosti je výuka více interaktivní a od studentů se očekává aktivní účast. Vždy to však závislí na typu kurzu a 
učiteli.  
    

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

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivně hodnotím nabídku kurzů v angličtině, jež se nebáli navštěvovat také studenti z Německa, čímž docházelo 
k provázanosti mezi domácími a zahraničními studenty. Ocenil jsem také množství „akcí“ (např. prodej knih) 
pořádaných ve Foyer Univerzity a „možnost“ rozvíjet debatu v prostředí kavárny či restaurace v areálu univerzity.   
Velkou výhodou je non-stop otevřená knihovna s několika desítkami uzavřených malých studoven. Skutečnost, 
kterou považujeme na UK za samozřejmost, ale v Kostnici se za to platí desítky eur, je možnost zdarma navštěvovat 
kurzy tělesné výchovy.  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Určitě je dobré využít zářijový či březnový intenzivní kurz němčiny, jehož nabídka přichází studentům e-mailem 
společně s dalšími dokumenty. Pokud máte možnost, je dobré si do Kostnice vzít kolo, avšak starší kolo se zde dá i 
koupit (kolem 60 euro). Je také užitečné využít nabídky univerzity a zkontaktovat se se studentem-tutorem, jenž vám 
hlavně zpočátku může poskytnout několik cenných rad.  
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Kontakt (pokud uvedete, budou se na Vás moci obrátit studenti s dalšími dotazy): 
 

Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu. Vyplněný dotazník 
zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. Budeme rádi, když nám zašlete také FOTOGRAFII zahraniční univerzity, popř. odkaz na BLOG, psal/-a-li 

jste si během pobytu v zahraničí nějaký. 

mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz

