
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: University of Amsterdam
	Rok, semestr: 2019/2020
	Kurzy z jiných fakult: Ne, bylo nutné si vybírat pouze v rámci stejné fakulty.
	Stipendium: Nejsem si toho vědoma.
	Odkazy: https://www.uva.nl/en/programmes/exchange/humanities/courses/courses.html#Bachelors-courses
	Jazyková způsobilost: Ano, je vyžadována úroveň B2. Tento doklad mi však vydala Fakulta humanitních studií na základě známky 1 z Rozpravy s rodilým mluvčím a na základě výsledků OLS testu. 
	Další informace: V Holandsku povětšinou nepřijímají karty mastercard, ale karty visa, je tedy dobré založit si hned po příjezdu holandský účet.

Městská doprava je zde poměrně drahá, vyplatí se tedy investovat do vlastního kola. To si můžete koupit například na Marketplace, či přes instituce spolupracující s univerzitou (např. Thebikeboys).
	Zahraniční fakulta: Faculty of Humanities
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Náročnost studia a zkoušek na zahraniční škole je, dle mého názoru, vysoká. Celkové hodnocení je z velké části založeno na domácí práci z hodiny na hodinu, což je velmi časově náročné. Zkoušky jsou povětšinou v písemné formě v podobě esejí. Často se však můžete setkat s vytvářením prezentací a následnou obhajobou před svými spolužáky.
	Náročnost zkoušek: Velice kladně hodnotím atestaci předmětů na zahraniční univerzitě, která sestává pouze z písemných testů. Při ústních zkouškách bývám často velmi nervózní, tento způsob mi však velmi vyhovoval.
Pozitivně také hodnotím neustálou domácí práci v rámci předmětů na zahraniční univerzitě. Domnívám se, že je to mnohem efektivnější forma studia.
	Coronavirus: Kvůli pandemii jsem se rozhodla vrátit se po 2 měsících pobytu zpět domů, ve studiu jsem však pokračovala online.  Studium v této situaci pro mě bylo velmi obtížné, neboť jsem si většinu materiálu musela nastudovat a zpracovat sama.Plnění předmětů pro mě poté bylo mnohem náročnější. Ověřila jsem si, že kontaktní výuka má v mém případě velký význam pro pochopení dané látky. 
	online výuka: 


