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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Nevím, protože jsem to nezkoušela.  
  

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

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

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
www.uni-tuebingen.de/daf  
http://www.uni-tuebingen.de/studium/studienorganisation/campus-portal.html  
http://www.hsp.uni-tuebingen.de/  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Všechny přednášky jsem měla v němčině, což vyžaduje důkladnější přípravu do hodin. Všichni vyučující byli moc 
vstřícní, proto je vždy možné nalézt řešení tak, aby bylo možné předměty udělat. Ostatní studenti mi také velmi 
pomáhali.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Zkoušky sami o sobě nebyly příliš náročné – často se požadovala seminární práce, referát nebo test.   
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivně hodnotím především vstřícnost a kvalitu vyučujících i německých studentů a obrovský výběr kurzů 
němčiny.  
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Doporučuji si zapsat hlavně semináře – student se může připravovat dopředu, což pomáhá lepšímu porozumění.  
Dále doporučuji najít si tandem – německého studenta, který vás bude učit německy a vy jeho česky. V Tuebingen je 
katedra slavistiky a hodně studentů se tam učí češtinu.  
  
  
  
  



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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