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

Bohužel toto možné není. Osobně jsem se několikrát pokusil a vždy neúspěšně.  
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Nevyžaduje. Postačí potvrzení vysílající instituce o jazykové způsobilosti  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Neposkytuje. Jediné dostupné stipendium je stipendium prospěchové pro 3 procenta nejúspěšnějších studentů.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Fakulta sociálních věd na Maastrichtské univerzitě doporučuje studentům zvolit si předem sestavený semestrální 
program, tzv. minor. Přehled těchto programů je dostupný na: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FASoS/TargetGroups/ExchangeStudents/ProgrammesAndCourse
s.htm     
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Studium je bezpochyby náročnější na čas. Kurzy na UM mají zpravidla povinnou docházku, vyžadují přečtení 
značného množství studijních materiálů a extensivní přípravu před každým seminářem. Výuka probíhá formou PBL 
(Problem Based Learning), ve které tutor ustupuje do pozadí, přičemž studenti samotní si volí a analyzují témata, 
která je zajímají. Přednášky jsou spíše sporadické a pouze doplňují výuku. Známkování je přísnější (na škále od 1 – 
10), nicméně projít kurzem s horší známkou není extrémně náročné.     
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Zkoušky jsou bezpochyby náročnější a trvají mnohem déle (zpravidla tři hodiny i více). Většina testů se skládá 
z otevřených otázek, na které se odpovídá formou esejů. Pro studenty, kteří umí dobře psát a neradi se učí telefonní 
seznamy a výčty to bude vítaná změna k lepšímu.    
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Vybrané studijní materiály i společné skupinové projekty v rámci výuky jsou jistě pozitivní změnou. Studenti si osvojí 
mnoho nových dovedností, které na FHS nejsou tak akcentovány. Negativní stránkou jsou některé aspekty studia PBL 
– na seminářích se hodně debatuje a teoretizuje, často to však sklouzává k formátu debatního kroužku, ve kterém je 
těžké rozlišit relevantní informace od těch nepodstatných. Maastrichtská universita je moderní a profesionální 
institucí, vše je perfektně zorganizováno. Nevýhodou oproti FHS je, že student má menší flexibilitu s ohledem na 
výběr studovaných předmětů. Bezpochybným plusem je rovněž kampus university UM, který se nachází v samém 
jádru historického centra města.   
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Maastricht je drahé město, ubytovaní na tamějších kolejích (UM Guesthouse) je nekvalitní a předražené (okolo 450 
EUR na měsíc). Osobně doporučuji najít si ubytování mimo UM Guesthouse, ceny jsou podstatně nižší, kvalita 
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ubytování nesrovnatelně vyšší. S hledáním vhodného ubytování je třeba začít co nejdříve. V opačném případě 
skončíte v předraženém kamrlíku mimo centrum města.  
   

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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