
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? 

Studium humanitní vzdělanosti

2021/2022, ZS
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Ne, jsou tam dané kurzy v angičtině. Navíc jde o malou univerzitu, žádné fakulty 
nemá.

Ano, posílala jsem univerzitě svůj IB diplom, nic jiného už pak ode mě nechtěli. 

Nevím o tom.

https://www.uvh.nl/university-of-humanistic-studies/
studying/programmes-and-courses/introduction

Nedá se to přímo porovnat, mají tam úplně jiný systém - místo dvou semestrů tu jsou 4 menší. Tím 
to dle mého názoru bylo mnohem náročnější, protože to bylo mnohem intenzivnější a nebyl žádný 
mezičas se v kurzu trošku zorientovat. K tomu je tu přehnaně přísné známkování - za své studium 
jsem několik opravdu těžkých předmětů absolvovala, ale tohle bylo opravdu extrémní a neférové. 
Během mého pobytu mezi studenty kolovala i petice. Z tohohle jsem byla rozčarovaná, protože si 
zpočátku všichni hráli na to, jak jde o malou školu s individuálním přístupem, studenti vyučujícím 
dokonce mohou tykat, ve skutečnosti tu ale žádný osobní přístup neexistuje a vyučující o ničem 
nediskutují.



 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. 

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.

Vyučující moc nereagují na maily, nechtějí řešit nic navíc. Vícemnéně na všech 
přednáškách jsem byla jediný zahraniční student, učitelé často zapomínali, že 
tam jsem a mluvili holandsky nebo pouštěli videa v holandštině. Na to je vždy 
okamžitě upozorňovali moji spolužáci, a videa mi pak často tlumočili. Obecně 
bych si zpětně vybrala jinou univerzitu - myslím, že na zahraniční studenty nejsou 
moc zvyklí, ani připravení, ale i tak to byla zajímavá zkušenost. :) Pozitivní byla 
například možnost vybrat si mezi prezenční a distanční výukou.

Zpočátku nijak, a i s postupným zpřísňováním jsme víceméně celý semestr 
měli prezenční výuku. 3 ze 4 přednášek se však vysílaly online, kdyby někdo 
preferoval distanční výuku.


