
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? 



 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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	Zahraniční univerzita: Erasmus University Rotterdam
	Rok, semestr: 2019/2020
	Kurzy z jiných fakult: Ano, z vámi vybrané fakulty je potřeba mít pouze 50 % kreditů. Já osobně jsem možnosti vybrat si z jiné fakulty nevyužila - výuka nezačíná na každé fakultě ve stejnou dobu, takže na to je také potřeba při výběru myslet. 
	Stipendium: Nevím o tom.
	Odkazy: https://www.eur.nl/en/eshcc/education/incoming-exchange
	Jazyková způsobilost: Ano, požadují minimálně úroveň B2.
	Další informace: > Určitě bych začala řešit ubytování co nejdřív a pokusila bych se získat místo na univerzitou nabízených "kolejích": (poměr cena/výkon na Holandsko super!)https://www.sshxl.nl/en/cities/rotterdamKapacity jsou většinou opravdu plné, takže s přihláškou bych nečekala. Všechny informace mi byly přehledně a včas poskytnuty i zahraniční univerzitou. > Jedinou věc, kterou bych při výběru asi udělala jinak, je opravdu se předem seznámit s kurzy. Obor, který jsem studovala, se sice jmenoval History, obsah tomu ale vůbec neodpovídal. Pro někoho může být opět ale výhoda, že studium bylo více interdisciplinární. > Jazykový certifikát není všechno, a pokud si nejste jistí svojí angličtinou, určitě bych na tom před odjezdem zapracovala. Myslím, že existuje spousta zemí a univerzit, kde se můžete v průběhu semestru "otrkat" a rozmluvit, to ale podle mě typ výuky na EUR úplně neumožňuje a zahraničním studentům se oproti full-time studentům výuka nepřizpůsobuje.  
	Zahraniční fakulta: Erasmus school of history
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Na fhs máme za týden mnohem víc předmětů a já osobně trávím ve škole i více dní v týdnu - Na EUR se semestr dělí ještě na dva "terms", kdy v průběhu jednoho termu máte maximálně tři předměty. Většinou se nejedná pouze o přednášky, ty jsou u každého předmětu doplněny ještě o seminář. Co se týká časové náročnosti, je to řekla bych srovnatelné s FHS, i když strávíte mnohem méně času na předmětech jako takových - v Rotterdamu je ještě o něco větší důraz na samostudium a samostatnost. Stejné je to i u zkoušek - mně osobně přišlo náročné hlavně to, že z mojí zkušenosti na FHS jsem vždy měla hodně informací o tom, jak zkouška bude vypadat nebo na co se zaměřit. Zkoušky jsou v Holandsku jinak pouze písemné a skládají se i ve speciální zkouškové budově. (Což bylo samozřejmě během online zkoušek kvůli koroně jinak).
	Náročnost zkoušek: Jednou věcí je určitě skvěle vybavený kampus kousek od centra města - kromě obligátní knihovny (a mimo ní spousty volného prostoru pro studium) se tam nachází i kolej, supermarket, bar, kinosál, opravna kol nebo  třeba kadeřnictví. Co se týká studia jako takového: Co musím opravdu vyzdvihnout je průběh seminářů, kdy učitel často diskuzi jen naviguje, lidé se nebojí mluvit a často je díky tomu také snadnější se zapojit. Postavení učitele je určitě jiné - v Holandsku je to spíš takový "průvodce". Což má samozřejmě výhody i nevýhody, mně osobně možná trochu chyběl nějaký učitel, který se dobře poslouchá a je na něm vidět zápal pro dané téma. Na fhs jsou předměty odlišné nejen tématy, ale z velké části i tím, kdo je vede, a přijde mi, že na EUR se tenhle aspekt vytrácí a výuka je trochu odosobněná, což někomu může naopak velmi vyhovovat. Jako negativní bych potom hodnotila hlavně komunikaci s učiteli přes mail - takovou zkušenost mají tedy i full-time studenti, kteří EUR zažili ještě před koronakrizí.Co bylo naopak skvělé byla komunikace se zahraničním oddělením hlavně při příjezdu i před ním, kdy mi nechyběly opravdu žádné potřebné informace.
	Coronavirus: Samozřejmě velmi, velká většina mých kamarádů - zahraničních studentů - v březnu odjela domů, a veškerá výuka včetně zkoušek potom probíhala online. Samozřejmě takový ten typický studentský erasmácký život byl situací ovlivněn také, a pokud bych neměla v Holandsku přítele, pravděpodobně bych neviděla důvod v setrvání v zahraničí. Obecně ale vůbec nehodnotím tu zkušenost negativně, vzhledem k tomu, že situace v Holandsku nebyla nijak vyhrocená. 
	online výuka: 


