
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 a zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Tereza  Kostlánová
Myslím, že ano, ale přednost dostávají studenti z těch daných fakult, tedy je možné, že se kapacita naplní a studenti z jiných fakult nebudou mít možnost si kurzy zapsat.

Tereza  Kostlánová
Ano. Na Erasmus na bakaláři vyžadují úroveň B2, tedy FCE nebo odpovídající úroveň v testech IELTS nebo TOEFL a na Erasmus na magisterském stupni je to certifikát o úrovni C1, tedy CAE nebo opět odpovídající IELTS nebo TOEFL. 

https://www.ru.nl/english/education/exchange-phd-other/exchange-students/application-and-admission/virtuele-map/proof-english/



Tereza  Kostlánová
Ne.

Tereza  Kostlánová
Informace pro exchange students:  
https://www.ru.nl/english/education/exchange-phd-other/exchange-students/overview-exchange/

Informace o přijímacím řízení: 
https://www.ru.nl/english/education/exchange-phd-other/exchange-students/admission/

Tereza  Kostlánová
Úroveň náročnosti na Radboud University je rozhodně vyšší než je na FHS, pokud zvážíme ty kurzy, které si studenti na FHS sami volí, nikoli zkoušky jako EDK, SAFM nebo SVIP. 
Na Radboud University se počítá s tím, že se čte povinná literatura ke každému kurzu, která se pohybuje od zhruba 500 do 1000 stran pro každý kurz. Ve zkouškách se tedy objevují jak informace z přednášek, tak z literatury. Předměty jsou tedy celkem časově náročné, a tak není doporučeno dávat si více jak 6 na semestr (tedy 3 na každou periodu), pokud chcete mít nějaký volný čas. Navíc kurzy se většinou skládají z 1 - 2 přednášek za týden a k tomu bývá jeden seminář, který probíhá v menších skupinách, a na který je nutné se předem připravit. Velice často jsou součástí hodnocení nějaké skupinové projekty jako jsou prezentace, videa nebo plakáty.
Známkovací systém v Holandsku je od 1 do 10 s tím, že každý potřebuje alespoň 5,5, aby předmět splnil a celkově je velice vzácné získat 9 nebo 10. Reálné je to možná v multiple-choice exams, ale nikoli v esejích. Tedy v porovnání s FHS si myslím, že je známkovací systém v Nizoezmí přísnější.



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

 Jak coronavirová pandemie ovlivnila Vaše studium na partnerské univerzitě a zahraniční pobyt obecně?

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. 

nebesver
Text napsaný psacím strojem
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.
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nebesver
Text napsaný psacím strojem

Tereza  Kostlánová
Ačkoli považuji studium na Radboud University za náročnější a rozhodně jsem měla daleko méně volného času, než na který jsem zvyklá v Praze, tak jsem se toho za celý semestr daleko více naučila. 
Semestr v Holandsku je rozdělen na 4 části a v každé z nich je optimální zvolit si okolo 3 kurzů, které jsou pojaty daleko intenzivněji, než je tomu na FHS. Z mého pohledu každý kurz, který jsem měla, trval pouze okolo 6 týdnů, ale informací jsem získala stejně, jako za kurz na FHS za celý semestr. 
Na Radboud University jsem studovala psychologii a tedy velice pozitivně bych hodnotila i jejich nabídku psychologických kurzů, která je značně širší a různorodější, než je tomu na FHS.
V Nijmegenu je poměrně velká komunita mezinárodních studentů, kteří spolu se spolkem ESN pořádají velkou spoustu akcí. Bohužel tyto aspekty studia se mi kvůli coronovirové pandemii vyhnuly.

Tereza  Kostlánová
Během pandemie bylo mnoho studentů nuceno odjet domů ať už kvůli nařízení vlády, jako tomu bylo u všech studentů non-EU států a nebo kvůli strachu z onemocnění mimo domov a s tím spojenými problémy, jako je například velice drahá lékařská péče v Nizozemí. Tedy kromě asi jednoho, všichni moji kamarádi opustili Nijmegen a na nějakou domu jsem tam zůstala poměrně osamělá. Na druhou stranu mi to pomohlo k vytvoření nádherného a velice blízkého přátelství s mými spolubydlícími. Kvůli coroně nebylo doporučeno vycházet, pokud to nebylo nutné, a tak jsme se naučili spolu trávit dny doma a nakonec jsme si tam spolu vytvořili velice rodinnou atmosféru, kdy jsme se spolu učili, vařili, jedli a chodili nakupovat nebo na procházky.
Samozřejmě musely být zavřeny všechny restaurace nebo posilovny, což nám poměrně zužovalo možnosti, co dělat ve volném čase. Nakonec jsme ale večery v barech nebo kině nahradily společnými večeřemi nebo filmovými večery.
Na začátku pro mě bylo poměrně náročné zvyknout si a online vyučování, ale po pár týdnech mi to začalo velice vyhovovat, protože nám to dávalo naprostou svobodu v plánování našeho času. A i když bylo někdy náročné učit se doma místo v knihovně, myslím, že kromě stresu s tím, abychom neonemocněli jsem celou situaci vnímala poměrně pozitivně. Na druhou stranu, toto byl můj již druhý Erasmus a tak mi nevadilo, že jsem neměla tu pravou „Erasmus experience“.

Tereza  Kostlánová
Co se týká kurzů, je dobré zjistit si dopředu časy a dny, kdy se hodiny vyučují, protože v případě seminářů většinou není možné na hodině chybět a tedy nemůžete mít zapsané předměty, které se překrývají.
V případě ubytování máte možnost získat ubytování od university, doporučuji to ale řešit co nejdříve po tom, co obdržíte kód na rezervaci ubytování, protože komplex Hoogeveldt, který je nejblíže škole a rozhodně doporučuji si zamluvit bydlení v něm, bývá dost rychle plný. 
Radboud nabízí předplatné do univerzitního sport centra, což rozhodně doporučuji. Měsíčně se platí kolem 15 euro a je v tom vstup do bazénu, posilovny, tréninkových místností, na fotbalové hřiště a do outdoor posilovny nebo na běžecký ovál a možnost zapsání se do kurzu nebo na „ticket hours“ a myslím, že se to určitě vyplatí.
Velké množství nizozemských obchodů, jako je například Albert Heijn nebo Coop, nepřijímají karty, které nejsou holandské. Navíc v Nizozemí funguje služba iDeal, která se používá pro internetové platby, a která funguje opět jenom s nizozemskými bankovními účty. Navíc studentská konta jsou zadarmo, a tak rozhodně doporučuji zvážit jeho založení.
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