
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: University of Humanistic Studies, Utrecht
	Rok, semestr: 2022/2023, zimní semestr
	Kurzy z jiných fakult: Univerzita je malá, zahraničním studentům umožňuje studijní pobyt pouze v zimním semestru a v tomto období nabízí celkem cirka 5 magisterských předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, ze kterých si lze vybírat.
	Stipendium: O takové možnosti nemám informaci.
	Odkazy: Vše přehledně naleznete na stránkách univerzity: https://www.uvh.nl
	Jazyková způsobilost: Univerzita zasílá vlastní dotazník tzv. "Language Proficiency Form", který musí být vyplněn a následně potvrzen relevantní osobou (např. vyučujícím AJ z FHS UK).Do formuláře se vyplňuje, jaké předměty a zkoušky v AJ jsme absolvovali a s jakým výsledkem, úroveň psané/mluvené formy, úroveň vyjadřování/porozumění.
	Další informace: Ubytování řešit co nejdříve!O těžkostech při shánění ubytování bych zde mohla napsat celou knihu... Téměř v celém Nizozemsku je velmi obtížné a nákladné nalézt ubytování (tím více pro studenty a "internationals" obecně). Je proto zapotřebí začít s hledáním co nejdříve (klidně 5 nebo 6 měsíců předem) a být připraven na to, že výše stipendia nemusí ubytování pokrýt (pokud budete mít štěstí a nějaké naleznete). Doporučuji zkoušet všechny možnosti (avšak pozor na podvodníky!) a nevzdávat to.Koleje ani jinou formu ubytování univerzita zatím nezprostředkovává, pokud však máte s hledáním problémy, jsou velmi vstřícní a nápomocní (rozesílají žádost po studentech a vyučujících univerzity, apod.)
	Zahraniční fakulta: Department of Education
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Náročnost je srovnatelná.Semestr se dělí na dvě periody, přičemž v každé periodě je doporučeno docházet na dva předměty. Na konci každé periody student z daných předmětů skládá zkoušku (většinou formou eseje nebo tzv. "take home exam")Předmětů, na které se student musí soustředit je tedy méně než na FHS UK. Ovšem na každý předmět je nutná poměrně časově náročná příprava (čtení odborných textů) a složení zkoušek si také žádá značné mentální úsilí.
	Náročnost zkoušek: Pozitiva:- vztahy s vyučujícími jsou méně vertikální, formální než na FHS UK- obohacení o zahraniční perspektivu- výuka v AJ- důraz na kritické myšlení a propojení teorie s praxí- častý prostor pro diskuse a zapojení studentů do výuky- univerzita je v centru Utrechtu Negativa:- univerzita neorganizuje mimoškolní aktivity, do kterých by se mohli zahraniční studenti zapojit
	Coronavirus: Nijak. 
	online výuka: 


