
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 
 

Akademický rok a semestr výjezdu: 2012/2013, letní semestr 

Studijní obor na FHS: Studia občanského sektoru 

Název zahraniční univerzity: Radboud University Nijmegen 

Fakulta na zahraniční univerzitě: Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies 

 

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

Ano. 

 

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 

Ano. Je vyžadováno mít splněnou jednu z těchtu zkoušek: TOEFL s výsledkem 550 (papírová 
verze), 213 (počítačová verze) nebo 79 bodů (internetová verze); IELTS s výsledkem 6,0; FCE 
úroveň B2; certifikát o absolvování kurzu angličtiny na domácí univerzitě; TOEIC s výsledkem 
670. 
 

Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 

Nevím. 
 

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených 

kurzech atp.: 

http://www.ru.nl/students/exchange_student/welcome/; http://www.ru.nl/students/excha
nge_student/programmes/ects-course/ 
 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Výuka na zahraniční škole je podle mě náročnější než na FHS. Je zejména náročnější na 
domácí přípravu na hodiny, které jsou založené na tom, co si studenti doma připraví 
prostřednictví četby textů, sledováním filmů či dokumentů apod. 
 
Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

http://www.ru.nl/students/exchange_student/programmes/ects-course/
http://www.ru.nl/students/exchange_student/programmes/ects-course/


Náročnost zkoušek je podle mě na zahraniční škole obdobná jako na FHS. 
 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem 

na FHS? 

Jako pozitivní hodnotím větší zapojení do hodiny v průběhu kurzů. Během hodiny mají 
studenti mnoho prostoru pro diskusi, vlastní připomínky, otázky apod. Řekl bych, že učitelé 
na zahraniční škole více kooperují se studenty a jsou otevření vůči jejich nápadům, 
připomínkám apod. 
 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 

Je dobré si včas zjistit, které kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty. 
 

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. 

 


