
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 
 

Akademický rok a semestr výjezdu: 2012/2013 zimní semestr     
Studijní obor na FHS: SHV 
Název zahraniční univerzity: Universität Konstanz 
Fakulta na zahraniční univerzitě: Geisteswissenschaftliche Sektion 

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

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

Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Asi ano, ale nevím, zda se to dá kombinovat se stipendiem z ČR.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
http://www.uni-konstanz.de/international/  
http://www.studium.uni-konstanz.de/en/course-catalogue/  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Obě university mají systém ETCS kreditů, ovšem myslím si, že za stejnou práci dostane student na FHS méně kreditů, 
než tam. I tak je to ale těžké srovnávat. Velice záleží na jaké fakultě budete a jaké kurzy si zvolíte. Stejně jako na FHS 
a UK.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Měl jsem dojem, že za prezentaci a závěrečnou práci kolem 6-8-10 normostran bych dostal na FHS maximálně 3 
kredity, zatímco tam minimálně 4. Zkouška na konci je tedy celkem stejná, ale ohodnocení kredity se liší.  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Univerzita je více provázána. Sídlí v jedné budově a tak je jednoduší potkat více lidí, zatímco FHS je pouze jedna 
z fakult v jedné z mnoha budov po Praze, které patří pod UK. Universita má tedy lepší zázemí, než naše fakulta. 
Připravte se ale na tuny papírování.  
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Je nutné podat žádost o ubytování včas, jelikož zájem je veliký a sehnat bydlení mimo organizaci Seezeit, která koleje 
provozuje, je velice obtížné a ještě dražší, než od nich. Pokud máte také možnost přivést si vlastní kolo, udělal bych 
to. Obzvláště na letní semestr. Město a okolí je velice dobře uzpůsobeno jízdě na kole. Je však i možnost koupit si 
kolo po příjezdu z druhé ruky. Dále na kolejích obvykle není kuchyňské vybavení a peřina s polštářem a povlečením. 

http://www.uni-konstanz.de/international/
http://www.studium.uni-konstanz.de/en/course-catalogue/


To se dá pronajmout na semestr, či přivést s sebou, ale kuchyňské vybavení si každý musí sehnat sám. Pro další 
dotazy mě klidně kontaktujte.  
  
  
  
  

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. 

mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz

