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Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a? 
 
Pokud vím, tak je Erasmus program na Maastricht University hodně striktní, tudíž není možné zapisovat si kurzy 
z jiných fakult, není dokonce ani možné zapisovat si kurzy z jiného bakalářského programu dané fakulty. To lze 
pouze u řádného bakalářského studia, ne Erasmu. Celkově je i výběr kurzů oproti FHS velmi malý, ale kurzy jsou 
zase na druhou stranu velmi pevně svázány se zaměřením bakalářského programu dané fakulty. 
 
Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
 
Nevyžaduje. 
 
Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
 
Pokud studujete jako student řádného studia, můžete zažádat stát o stipendium. To musí být ale podmíněno 
tím, že ještě ke studiu tuším minimálně 40 hodin měsíčně pracujete. To se ale netýká Erasmus studentů. Fakulta 
stipendium studentům dříve poskytovala, nějakou dobu je však tento program zrušený. 
 
Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
 
Určitě Facebook. Každý bakalářský program má svojí facebookovou skupinu, která seskupuje všechny současné 
(někdy i bývalé) studenty daného programu, nebo dokonce i jednotlivých kurzů. Tyto skupiny jsou uzavřené, 
tudíž se do nich dostanete pouze na základě pozvání někoho jiného. To je ale jen otázkou času, většinou vás tam 
někdo přidá pár dní po začátku studia. 
Pro informace o škole je asi nejlepší projít si školní stránky: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Home.htm 
 
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Rozhodně mnohem náročnější. Na začátku jsem se potýkala s problémy, protože toho na mě bylo prostě strašně 
moc. Učí se více méně ze dne na den, člověk musí načíst na další hodinu hodně textů, které samozřejmě musí 
následně i zpracovat, například do formy eseje, nebo článku pro Wikipedii (v mém případě). Učení je tudíž 
hodně intenzivní průběžné. Není to jako na FHS, kde je v podstatě pořád pohodička a člověk se začíná učit až 
přímo na danou zkoušku o zkouškovém. To všechno si ale člověk časem nějak naučí rozvrhnout, ustaví si priority 
a pak časem i zjistí, že to vlastně není zas taková hrůza. Ale to záleží bohužel i na vyučujícím daného kurzu. 
Například já měla v první periodě nováčka, který to bral hodně vážně, tudíž jsme museli být každou hodinu 
připravení na 130 %, neustále nás vyvolával, museli jsme mít VŽDY načtené všechny texty, práce musely být vždy 
odevzdány včas, atd., tudíž tedy celkově vyžadoval dobrou přípravu a zapojení se v hodině. Druhá perioda pak 
byla naprostý opak. Nikdy nás nevyvolával, tudíž se dalo ve třídě tak trochu ztratit, když člověk nebyl dobře 
připravený a celkově byl takový pohodář, moc to neřešil. Takže to je hodně subjektivní a samozřejmě člověk 
potřebuje chvíli čas, aby se rozkoukal.  
No a pak je tady samozřejmě PBL metoda, což je kapitola sama pro sebe: 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/ProspectiveStudents/Bachelors/OurEducation/OurEducation.ht
m 
Je to vlastně o tom, že do školy docházíte jenom na dvě hodiny denně, středa je volná. Zbytek volna strávíte self 
study, takže načítáte, píšete, dohledáváte, … Na hodině se pak od vás očekává, že budete schopní o daném 
tématu diskutovat se skupinou. Neočekávejte tedy přednášky od učitelů, jak bude probíhat hodina v podstatě 
záleží jen na vás a vašich spolužácích. 

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Home.htm


Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
 
Faculty of Arts and Social Sciences (kromě programu Evropských studií) zkoušky jako takové na konci 
zkouškového nemá. Akademický rok je rozdělený do 4 period, tudíž semestr má dvě periody, v průběhu celého 
kurzu odevzdáváte průběžné práce (ta prostřední má většinou vyšší váhu), na konci každé periody pak 
odevzdáváte konečnou práci, která má většinou mnohem vyšší počet slov, a jiné další a vyšší nároky než ostatní 
průběžné práce. 
 
 
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
 
Rozhodně mě zaujala pestrost Maastricht University a Faculty of Arts and Social Sciences, protože jsem si mohla 
vybrat přesně to co mě zaujalo a co jsem neměla možnost rozvíjet na FHS, v mém případě to byla mediální 
tématika. Zajímavé je i to, že má člověk opravdu spoustu volného času (s tím se ale bohužel naučí pracovat až v 
průběhu času, takže na začátku je mu to vlastně naprosto jedno, protože stejně veškerý volný čas tráví zase 
učením). Další výhodou je také samozřejmě cizí jazyk, zahraniční i místní studenti. A super byla i obrovská 
příjemná knihovna, která nabízela nespočet knih, tudíž VŽDY najdete to, co hledáte, a k tomu kromě klasických 
knih v poličkách máte bezproblémový přístup k nespočtu internetových článků, online pdf, atd. 
Trošku překvapením pro introverty může být zmiňovaná PBL metoda, která je v podstatě naprosto unikátní 
(alespoň v ČR). 
 
 
 
Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
 
 
Hodně pomůže Facebook, protože tam je opravdu všechno. Od ubytování, přes prodeje oblečení, nábytku, 
všeho možného až po informace o kurzech nebo programech. Lidé si prostě pomáhají. Stačí najít skupiny, které 
jsou nějak spojené s Maastrichtem nebo Maastricht University. 
https://www.facebook.com/groups/101236183325416/ 
https://www.facebook.com/groups/203267356463528/ 
https://www.facebook.com/groups/219062741558859/ 
https://www.facebook.com/StudentFlatMaastricht?hc_location=stream  
a podobné... 
 
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. 
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