
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: Universitetet i Bergen/University of Bergen
	Rok, semestr: 2019/2020, letní semestr 
	Kurzy z jiných fakult: Ano, možné to určitě je, po dohodě s naším zahraniční oddělením jsem si vybrala jeden předmět z muzikologie a druhý z jiného oboru. 
	Stipendium: Nevím, osobně jsem ani žádné informace o poskytování stipendií nehledala. 
	Odkazy: Stránka univerzity: https://www.uib.no/enStránka fakulty: https://kmd.uib.no/en/frontpageStránka s informacemi pro zahraniční studenty: https://www.uib.no/en/student/127987/checklist-new-international-studentsStránka s předměty pro zahraniční studenty: https://www.uib.no/en/exchange-courses
	Jazyková způsobilost: Žádný speciální dokument krom povinného testu OLS jsem nedokládala. 
	Další informace: Nebojte se a běžte do toho! Je to skvělá škola a hlavně super příležitost. A pokud byste se chtěli naučit trochu norsky, doporučuji chodit prvně u nás na fakultě k PhDr. Vrbové, která se skvělá a připraví vás na základy. Když se pak přihlásíte na norštinu tam, budete už trochu tušit a půjde vám to líp! 
	Zahraniční fakulta: Fakultet for kunst, musikk og design/Faculty of Fine Art, Music and Design
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Vzhledem k situaci covid-19 byla výuka i zkoušky většinou změněny. Ústní probíhaly online, ostatní pak např. formou esejů. Samotné studium mi nepřišlo náročnější, ale jiné v tom, že studujete třeba jen 2-3 předměty za více kreditů. Každý předmět je probírán více do hloubky, trvá třeba 2 hodiny jednou týdně a je k němu vyžadovaná příprava - např. čtení textů na každou lekci, pár jednodušších úkolů během semestru. Tím, že je předmětů ale podstatně méně, dá se to zvládnout v pohodě. Hodně je zajímá názor studentů, nechtějí jen nastudované informace, ale abychom se nad tématem skutečně zamysleli. S učiteli jsem neměla žádnou špatnou zkušenost, brali nás rovnocenně a snažili se vždy vyjít vstříc. V tomhle mi studium v Norsku přišlo sympatičtější. Co se týče zkoušek, záleží na předmětu, ale v porovnání s naší fakultou mi také nepřišly náročnější. Možná se to tak na první pohled může zdát, ale je to prostě tím, že předmětů je míň. Mně osobně tenhle způsob vyhovoval, protože jsem se věnovala pár věcem pořádně a nemusela přemýšlet nad 10 různými předměty. 
	Náročnost zkoušek: Rozhodně za pozitivní považuji samotný přístup vyučujících, vlastně i celé univerzity. Nesetkala jsem se s nikým, kdo by se chovat třeba povýšeně, naopak se vždy zeptali, jak se máme, zda všemu rozumíme apod. Nabízeli nám extra semináře v jejich volném času, jen abychom si vše ujasnili. Systém studia /méně předmětů za více kreditů/ mi také vyhovoval. Během doby, kdy byla univerzita zavřená /covid-19/, nám stále chodily e-maily i SMS ohledně stavu výuky, zda je u nás vše v pořádku a ať se na ně s čímkoliv obrátíme. Negativně bych snad hodnotila pouze to, že jsem z plánovaných šesti měsíců chodila do školy pouhých dva a půl. To ale samozřejmě není vina univerzity. 
	Coronavirus: Univerzita se zavřela zhruba v polovině března, dále se zavřely např. společenské místnosti na kolejích, knihovny, horské chaty atd. Nebylo v podstatě co dělat, proto jsem se rozhodla, že pojedu domů a vrátím se později, pokud to bude možné. Studium téměř hned přešlo na online výuku, změnili se závěrečné práce a přišla nám zpráva, že univerzita se do konce semestru neotevře. Dokončila jsem tedy norské studium z ČR. 
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