
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 a 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?

 Jak coronavirová pandemie ovlivnila Vaše studium na partnerské univerzitě a zahraniční pobyt obecně?

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. 

nebesver
Text napsaný psacím strojem
Poučení: Vyplněním tohoto dokumentu uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen „UK“), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a jeho přílohách, a to za účelem vyhodnocení mobilit v rámci projektu Erasmus+ na Univerzitě Karlově. V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.
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	Zahraniční univerzita: Radboud University, Nijmegen
	Rok, semestr: zimní semestr 2022/23
	Kurzy z jiných fakult: V některých situacích je to možné, ale většina předmětů bývá přístupná jen studentům zapsaným na té konkrétní fakultě.
	Stipendium: Nevím o tom.
	Odkazy: Doporučuju projít webové stránky univerzity nebo pak konkrétní fakulty, jsou přehledné a dá se v nich dobře orientovat.

Pro informace méně akademického rázu určitě doporučuju univerzitní instagram (radboud_uni a radboudinternationalstudents), je tam spousta fotek a praktických informací.
	Jazyková způsobilost: Nakonec mi stačil doporučující dopis od vyučujícího anglického jazyka. Cetifikát IELTS mi neuznali, i když byl prošlý jen dva měsíce, takže je potřeba zkontrolovat datum platnosti.
	Další informace: -Určitě doporučuju všem zájemcům o studium psychologie, je tu na velmi dobré úrovni
-rozhodně se přihlašte na orientation week, pokud máte možnost: s lidmi, které potkáte během seznamovacího týdne se pak často bavíte celý zbytek pobytu, později už se hledají kamarádi obtížněji
-doporučuji ESN Nijmegen - pořádají super výlety a akce, dobrá příležitost poznat nové lidi z různých koutů světa
-určitě si půjčte/kupte kolo, bez něj se v Holandsku neobejdete
-až vám přijde poukaz od SSH& na ubytování, vyberte si ho co nejrychleji, ty nejlepší pokoje jsou rychle pryč. Za sebe můžu doporučit Taliu - je trochu dražší, ale má velké pokoje a skvělé umístění (pět minut od nádraží/autobusu, kousek do centra, střešní zahrada, dole pod kolejemi nejlepší klub ve městě :))
-neodmítejte ubytování od SSH&, nebo jen z opravdu velmi závažných důvodů - je tu obrovská bytová krize a reálně hrozí, že jiné ubytování neseženete


	Zahraniční fakulta: Faculty of Social Sciences
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Obecně jsou trochu náročnější, ale pokud člověk nepodcení přípravu, určitě se to dá zvládnout. Četby bývá o něco méně než na FHS, ale připadá mi, že se více počítá s tím, že je opravdu povinná. 

Většina zkoušek z psychologie probíhá formou online testu vyplňovaného přímo v budově školy. Typičtější jsou uzavřené otázky (výběr z více možností). Obecně bych řekla, že otázky se hodně soustředí na hlubší porozumění probírané látce. Dobrá znalost angličtiny je určitě potřeba.
	Náročnost zkoušek: Pozitiva:
-dobrá úroveň výuky, celkově lepší organizace předmětů (dopředu dané manuály kde jsou přesně rozepsané požadavky ke zkoušce)
-možnost úžeji se profilovat (například si vybrat všechny předměty z oblasti psychologie)
-možnost ůčasnit se kurzů holandštiny a akademického psaní zdarma
-krásné prostory nové fakulty sociálních věd, výhody kampusu (spoustu kaváren, míst k učení, knihoven, obchod, sportovní centrum)
-hodně spolků a dalších sociálních aktivit, dopočuji ESN 

Negativa:
-2x zkouškové období během jednoho semestru (přednáškové cykly jsou obvykle 7-8 týdenní)
-kapacity předmětů jsou často příliš velké (přednášky kolem 400 lidí), ale to je částečně vynahrazeno working groups a Q&A hodinami (podobné našim seminářům) které přednášky doprovázejí
-asi náročnější studium než jinde, pokud někdo chce erasmus hlavně kvůli party a cestování, tak doporučuju poohlédnout se po jiných možnostech. Na druhou stranu, určitě se dá najít dobrá rovnováha mezi studiem a zábavou
-menší svoboda - pokud vám vyhovují přesné instrukce, tak je to výhoda, ale trochu mi chyběla volnost FHS (například až příliš konkrétní instrukce pro psaní esejí/dělání prezentací, občas nebylo moc prostoru pro kreativitu)

Závěrem chci zmínit, že jsem měla na začátku strach (na začátku nám tu hodně zdůrazňovali obtížnost studia v Holandsku), ale že jsem si v průběhu pobytu uvědomila, že mě FHS vůbec "do světa" nevybavila špatně :)


	Coronavirus: Nijak, měla jsem štěstí a celý semestr se obešel bez jakýchkoliv restrikcí. V Holandsku už nikde nebyla povinnost nosit roušky nebo se testovat.
	online výuka: 


