
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 na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

 

 

 

 

 

 

 

Studium humanitní vzdělanosti

letní semestr 2018/1019

Radboud University Nijmegen

Faculty of Social Sciences

Záleží na tom z jaké fakulty, protože některé, myslím, že Business fakulta studenty z jiných fakult na 
začátku semestru odepisovaly. U některých předmětů to jde, ale vždy je lepší napsat e-mail 
vyučujícímu, protože se může stát, že Vás odepíšou a pak Vám budou chybět kredity.

Ano, univerzita vyžaduje potvrzení o jazykové úrovni alespoň B2. Akceptují certifikát TOEFL s 
alespoň 550 body, IELTS - skóre 6.0, FCE úroveň B2, TOEIC - skóre 670 nebo certifikát, kteý vystaví 
škola.

O žádné organizaci poskytující stipendium v Nijmegenu nevím.

Informace pro zahraniční studenty: https://www.ru.nl/english/education/exchange-phd-other/
exchange-students/ 
Kurzy: https://www.ru.nl/english/education/exchange-phd-other/exchange-students/overview-
exchange/
Univerzita má k dispozici Aplikaci (dostupná pro iOS i Android), ve které jsou všechny potřebné 
informace o škole, kurzech, kampusu i dokumentech, které škola vyžaduje… 

Většina kurzů má vyšší ECTS hodnotu (5-7), což značí, že jsou i podstatně náročnější než předměty na FHS. V 
podstatě všechny kurzy, které jsem měla zapsané vyžadují poměrně náročnou domácí přípravu, většinou se 
jedná o čtení učebnic nebo ‘Assignments’, což jsou krátké eseje, které musí být vypracovány a odevzdány 
každý týden. Princip Assignments praktikují především genderové kurzy, které vyžadují jejich pravidelné 
odevzdávání. Výhodou je, že na konci semestru se píše pouze ‘take home exam’, což je takový delší 
assignment. Psychologické kurzy vyžadují také domácí přípravu, která ale vetšinou není kontrolována. Jde o 
průběžnou přípravu na test. Kromě klasických přednášek, které jsou u většiny předmětů 2x týdně, je pak 
povinností navštěvovat i Work Groups, které někdy vyžadují práci na Assignments, ale většinou pomůžou v 
ujasnění některých témat na zkoušku. Škola je opravdu časově i psychicky náročná a tak nedoporučuju 
zapisovat si na semestr více než 6 kurzů, což vychází 3 na jeden Quarter (univerzita rozděluje semestry na 4 
quartery a na konci každého jsou zkoušky, tedy zkouškové je 4x ročně). Optimální rozhodně je zapsat si pouze 
4, pokud chcete mít čas i na cestování nebo kamarády. 



Jak byste hodnotil/-a náročnost 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? 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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.

Měla jsem zapsané kurzy psychologie a potom kurzy genderové a každý má jiný typ zkoušky. U genderových 
kurzů je zkouška většinou ‘Take home exam’, což je esej na kterou je zhruba týden na konci semestru. Do 
celkové známky z genderových kurzů se kromě závěrečné eseje počitají i menší eseje ‘assignments’ 
vypracovávané většinou každý týden. Psychologické kurzy mají klasickou zkoušku testem. Většinou se jedná o 
Multiple-choice exam, u které je ale hranice úspěšnosti nastavena na 75%, což je poměrně vysoké skóre pouze 
na úspěšné skožení zkoušky a tak většina předmětů psychologie vyžaduje poměrně důkladnou domácí přípru, 
která většinou spočívá ve čtení knih a navštěvování work groups. Do celkové známky se většinou počítá i jeden 
Assignment během roku, což může být prezentace, esej nebo tvorba videa. Protože je vyšší ECTS ohodnocení 
předmětů, jsou i zkoušky náročné. U některých předmětů jsou otázky více obecně orientované, u jiných je to 
spíše na detaily. Rozhodně si ale myslím, že jsou zkoušky náročnější než na FHS, především asi kvůli nutné 
domácí přípravě. Navíc jiný známkovací systém dělá skoro nemožným získatnejvyšší ohodnocení a tak většina 
studentů ‘pouze prochází’.

Mně se osobně univerzita strašně moc líbila. Ve městě je univerzitní kampus, na který nejsme z Česka moc 
zvyklí a myslím že to je rozhodně lepší, protože potkáváte spoustu ostatních studentů - i z jiných fakult a vždy se 
na ně můžete obrátit s žádostí o pomoc, nebo s nimi jenom trávit čas. A kromě knihoven a školních budov je na 
kampusu velice moderní Sport Centrum, kam velice doporučuju si zařídit registraci. Navíc škola pořádá spoustu 
akcí pro studenty (koncerty, filmové noci, …), takže je spoustu možností trávit s ostatními čas. Navíc se k 
většině studijních materiálů dají sehnat poměrně profesionálně vypracované shrnutí, takže některé knihy není ani 
třeba číst. Na škole funguje mnoho organizací zabývající se pomocí zahraničním studentům, například Writing 
Lab, kde Vám můžou pomoci se psaním esejí v angličtině. Celkově pomoc ze strany univerzity hodnotím velice 
pozitivně, protože jsem se nesetkala s problémem, se kterým by nám nemohli nebo nechtěli pomoci. Navíc 
kromě pomoci pořádají spoustu akcí pro studenty, jak seznamovací, tak akce o poznávání holandské kultury.
Negativně asi vidím pouze náročnost školy. Některé předměty vyžadují opravdu hodně energie a času a velmi 
často pak dostanete známku se kterou nejste, v porovnání s českými známkami, na které jsme zvyklí, spokojeni. 
Musím ale říci, že i to jde zvládnout a rozhodně školu považuji za nejlepší volbu!

Asi nejdůležitější věc pro rychlou integraci i poznání nových přátel je přihlásit se na Orientation Week, který se koná 
vždy týden před zahájením semestru a kromě spousty nových kamarádů Vám Vaši mentoři pomohou se vším, co v nové 
zemi musíte řešit. Navíc si užijete spoustu zábavy. 
Co se týká ubytování, velmi doporučuju Hoogeveldt, který je cenově poměrně přijatelný a hlavně je vlastě v kampusu 
univerizy a asi 10 minut na kole od centra. Navíc 80% zahraničních studentů bydlí v Hoogeveldtu, takže budete mít své 
kamarády pořád na blízku.
Jak už jsem psala výše, subscription do sport centra je rozhodně skvělá volba, platí se okolo 15euro měsíčně a  
rozhodně to stojí za to, kromě posilovny a bazénu se mužete přihlašovat na asi 100 různých sporů, buď v podobě kurzů, 
nebo Ticket hours, které jsou jen jednorázové.
Rozhodně doporučuji zařídit si Dutch bank account, protože Vám to ušetří spoustu práce. Na většině míst neakceptujou 
MasterCard nebo Visa a před internet se dá platit pouze s holandským účtem.
Nedoporučuji zapisovat si hodně předmětů, dle mého názoru, 4 - 6 na semestr je optimální. Rozhodně se později na 
jejich stránkách proklikejte k tomu, co předměty vyžadují ať víte jak náročné jsou.
Nejdůležitější ale je koupit si kolo a Erasmus si pořádně užít, v čemž Vám celá univerzita vychází velice vstříc!!


