
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 

 

Akademický rok a semestr výjezdu:  

Studijní obor na FHS:  

Název zahraniční univerzity:  

Fakulta na zahraniční univerzitě:  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

rok 2013/14 - oba semestry

Eberhard Karls Universität Tübingen

Filosofická

Ano. Důležité je, abyste si s jednotlivými vyučujícími předem domluvili, že se můžete kurzu zúčastnit a 
že Vám vydají Schein - potvrzení, že jste kurz úspěšně ukončili. Rovněž je možné pokusit se 
dohodnout, že se kurzu zúčastníte jako host - tj. bez nároku na kredity.

Pro řádné studium ano, dokonce TDN 4 a výše ve všech oblastech, pro Erasmus studenty ne. Z osobí zkušenosti však vím, 
že se na "výměnné studenty" nehraje, plníte plnohodnotně povinnosti, kterých rozhodně není málo, jako kterýkoliv jiný 
student bez nároku na úlevy, při diskusích se běžně setkáte i se silnějším dialektem (Švábština, Bavorština...). Některé typy 
předmětů studovat v angličtině (ekonomické), jiné ne. Běžná je četba odborných anglických textů ve všech kurzech.

Záleží na finanční situaci studenta, v určitých situacích je možné si zažádat o příspěvek na bydlení 
(Wohngeld), při universitě rovněž působí poradní místo, které radí studentům ve složité finanční 
situaci. Osobní zkušenost však nemám.

Informace pro zahraniční studenty: www.uni-tuebingen.de/international/internationale-studierende-in-tuebingen.html
a dále stránky školy.

Chcete-li se dále průběžně zlepšovat v jazyce, zajímá-li Vás moderní německá literatura nebo reálie, nebo chete-li s dalšími 
studenty z celého světa hrát v divadelním souboru, zpívat nebo rapovat, mohou být pro Vás zajímavé i tyto stránky (je 
potřeba si pohlídat přihlašovací termíny):
www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung-dezentrate/iii-internationale-angelegenheiten/abteilun-3/deutsch-lerne
n/intensivkurse-studiumvorbereitung.html

Záleží na výběru kurzů. Pokud bych srovnávala studium v mateřském jazyce a vezmu-li v úvahu 
náročnost souhrnných zkoušek na bakalářském stupni FHS, bylo by pemzum srovnatelné a studium 
neznatelně jednodušší v tom smyslu, že byste možná častěji tentýž rozsah prokazovali u několika 
dílčích zkoušek, což by bylo asi o něco snazší. Oprotitomu by Vás však čeklay pravidelné přípravy a 
konzultace prací. přesto se klade velký důraz na samostatné vyhledávání materiálů a samostudium. 
Magisterský stupeń by byl možná v Tübingenu o něco náročnější, pokud by se k tomu započítaly 
důkladné a několikanásobné státní zkoušky pořádané státem. 

Po započítání pravidelných domácích příprav, dialektů a toho, že je člověk zpočátku v cizím jazyce 
pomalejší a musí se sžívat s novým prostředím, počítala bych do začátku s o něco vyšší náročností.

Studia občanského sektoru



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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Obdobně jako u náročnosti studia. Práce bývá lépe rozložena. Tendence pokrýt obdobné pemzum 
vícerozkouškami, což může být výhoda i nevýhoda. V některých případech si můžete vybrat za kolik 
kreditů chtete kurz absolvovat.

Velice pozitivně hodnotím častější konzultace během plnění povinností. Například bývá zvykem, že 
předtím, než studenti v rámci semináře převezmou část hodiny a prezentují (v ČR klasický referát), 
konzultují podrobně (i několikrát) své materiály a přípravu, minimálně alespoň týden předem zasílají 
handout. 

Jste-li přijati do Tübingenu, zažádejte si se ideálně okamžitě o místo na koleji. Ve městě je mnohem více studentů než míst na koleji. 
Spolužačka ze Španělska tento prvek podcenila, a potom horko těžko více jak měsíc sháněla takřka cokoliv alespoň na privátě... Pokoje 
jsou pro 1 a požádáte-li s předstihem, lze získat nájem za 230-250 eur. Máte-li nízký rozpočet, můžete zkusit zažádat si o Wohngeld.

Pro snazší orientaci na škole bych doporučila úvodní Start kurz na DAF. Získáte také nějaký čas navíc, abyste se zapracovali v místním 
dialektu.
Tübingen se pyšní neuvěřitelně dobře vybavenými knihovnami (a to i ve srovnání se zahraničím)a výbornou otevírací dobou (ve všední 
dny můžete zůstat do půlnoci, o víkendu do 10 večer). Velice zajímavá je i nabídka sportu, za který si však připlácíte od 10 do 80 euro.

Cestovatelům doporučím nákup semestrální "tramvajenky" (cca 75 euro - pořád zdražuje), případně  nákup kola na bleším trhu. (Z 
okrajových částí města, kde zpravidla seženete levnější nájemné, jdete na univerzitu zhruba 35-55 minut pěšky).
V Tübingenu jsou rovněž vítáni zájemci, kteří by se rádi účastnili výuky českého jazyka na Univeristě. Můžete získat zajímavou 
pedagogickou praxi a skamarádit se s německými studenty, kteří se učí česky, a učit se navzájem, dozvědět spoustu zajímavého o dalších 
oborech. Kontaktujte emailem paní Barazi. 


