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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ano, je to možné. Já sama sem na Filozofické fakultě neabsolvovala ani jeden kurz, všechny mé kurzy byly z Fakulty 
sociálních věd.   
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Škola vyžaduje zkoušku z anglického jazyka, buď FCE nebo zkoušku z univerzity.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Nevím o tom, nezjišťovala jsem to.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Oficiální stránky univerzity jsou tyto http://www.ru.nl/. Stránky „mluví“ jak holandsky, tak anglicky. Odkaz z této 
stránky pro Exchange students http://www.ru.nl/students/exchange_student/exchange_students/. Na tomto 
odkazu najdou studenti informace o kurzech pro zahraniční studenty v angličtině, tak všechny „papíry“ které je 
potřeba vyřídit před příjezdem studenta. Také jak si zažádat o kolej, jaké jsou možnosti koleje atd.  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Kurzy na této univerzitě jsou svým způsobem náročnější. Náročnější spíše množstvím práce během semestru, než že 
by vyloženě byly zkoušky náročnější. Na většině fakult je semestr rozdělen na dva bloky. Je možné v každém bloku 
studovat odlišné předměty, jen pár předmětů přesahuje i do druhého bloku. Tudíž na jeden předmět je cca 7 týdnů. 
Některé předměty řeší tak vzniklý „nedostatek“ hodin tím, že jsou dvě přednášky týdně. Často je během semestru 
nutno dělat buď nějakou skupinkovou práci nebo menší assignmenty na každou hodinu například v podobě esejů. 
Také je většinou nutné na každou hodinu číst předem připravené články či kapitoly z učebnice. Kurzy bývají uzavřený 
písemným testem, závěrečným esejem a nebo na této univerzitě poměrně populární zkouškou ve formě tzv. take-
home-exam. Take-home-exam funguje tak, že student dostane sadu otázek a má na jejich vypracování zhruba od 3 
do 10 dnů. Tyto otázky vypracovává doma, většinou je součástí zadání nutnost použít články, které se četli během 
kurzu, tyto články je potřeba správně odcitovat. Možnost je také používat internet.   

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivní i negativní pro mě bylo množství práce, které bylo potřeba během semestru odvést. Práce bylo o dost více 
než sem zvyklá, tudíž si moc nedovedu představit, že bych měla mít i nějakou brigádu. Ale většina místních studentů 
zvládá jak studium s větším množstvím kurzů, tak brigádu. Pozitivní bylo, že díky množství práce si člověk pořádně 
procvičí psaní akademických prací v anglickém jazyce.  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Asi bych doporučila najít si vlastní pokoj, nejít na kolej. Když si člověk pohlídá cenu, neměl by být problém najít 
soukromý pokoj k pronajmutí. Na kolejích, specielně v Lentu, kde je nejvíce zahraničních studentů, to není úplně 
ono. Konkrétně nájem v Lentu je velmi vysoký (320 euro měsíčně) a soukromý pokoj se dá sehnat za podobnou cenu, 
který je ale většinou na mnohem větší úrovni. Většina zahraničních studentů pobyt bere spíše jako letní tábor a 
podle toho se také chovají. V Lentu je navíc vše slyšet, jsou tam zdi-nezdi, můžete šeptat na jednom konci bytu a je 
vás slyšet na tom druhém.  
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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. 


