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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ano, je možné vybrat skoro ze všech kurzů, která univerzita nabízí, s výjimkou těch, které na něco navazují.   

 

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Ano, stačí i zkouška z angličtiny na FHS, ale angličtina na kurzech je docela náročná. Na kurzech , které jsem měla 
přednášeli rodilí mluvčí.  

 

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Nevím, měla jsem stipendium z programu Erasmus.  

 

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Stačí vyhledat v Google „Zeppelin University Course catalogue“, pak hodně pomůže skupina na Facebook, studenti 
tam rádi zodpovědí na všechny otázky. Ubytovaní se dá najít taky ve skupině na Facebook nebo na „http://www.wg-
gesucht.de/ „  

 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnost je srovnatelná, akorát všechno v angličtině a tím to může být trochu náročnější, protože je třeba číst 
hodně a jazyk akademických knih je těžší než mluvený.   

 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnost je srovnatelná, zkoušky byly písemné, závěrečnou známku ovlivňovala i práce během semestru. I když 
docházka není povinná vyučující očekávají aktivní spoluprací od studentů.   
 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Celkem se dá říct, že tyto dvě školy jsou srovnatelné. Hodně se mi líbilo na Zeppelin University, že mají zahraniční 
profesory z USA, z Anglie, z Austrálie a člověk může kromě zajímavého předmětu zdokonalit i znalost angličtiny. Pak 
na Zeppelin University často pořádají různé zajímavé akce, přednášky, rozhovory.  

 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Setkala jsem se s tím, že často v Německu neberou mezinárodní karty Visa a Mastercard, tak až tam člověk pojede 
tak buď zařídit místní kartu nebo brát se sebou hodně hotovostí, poplatek z výběru z bankomatu je docela velký.  

 

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, 

popř. také odkaz na váš BLOG, psal/a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. 
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