
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 in Oslo
	Rok, semestr: 2019/2020 letní semestr
	Kurzy z jiných fakult: Ano, nebyl to žádný problém. Na začátku nás upozorňovali, že bychom měli mít aspoň jeden kurz z domácí fakulty, ale asi by do toho nezasahovali, ani kdybychom neměli.
	Stipendium: Nevím o tom a nezjišťoval jsem to.
	Odkazy: https://www.uio.no/english/ - domácí stránka univerzity v angličtiněhttps://www.hf.uio.no/english/ - domácí stránka Fakulty humanitních studií v angličtiněhttps://www.uio.no/english/studies/courses/ - seznam všech kurzů
	Jazyková způsobilost: Ne.
	Další informace: Počítejte pochopitelně s extrémně vysokými cenami. I v Oslu jsou však způsoby jak ušetřit (diskonty, dumpster diving). Komunikace s univerzitou je neuvěřitelně jednoduchá a rychlá.
	Zahraniční fakulta: Faculty of Humanities
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Historická sociologie]
	Náročnost studia: Náročnost na jeden kurz byla určitě vyšší, což bylo dáno tím, že téměř všechny kurzy jsou za 10 kreditů. Náročnější byla i práce během roku, stejně jako požadavky během zkouškového, ale v přepočtu na 1 kredit by nebyl o tolik vyšší. V každém případě byly podmínky splnění daleko jednoznačnější a srozumitelnější než jak jsem zvyklý z ČR. Zkoušky jsou přísně anonymní, každý test/seminární práce je hodnocena více zkoušejícími a podmínky splnění jsou jednoznačně stanoveny na začátku semestru a nemění se, jak se někdy stává v ČR. Kromě toho je více času na každou zkoušku.
	Náročnost zkoušek: Jak jsem psal výše, zkoušení a udělení zápočtu je jednoznačnější a srozumitelnější a zároveň o něco málo náročnější. Vyučující umí lépe anglicky, než vyučující v ČR. Z každého kurzu, na který jsem chodil, tak jsem si něco odnesl, což se na FHS také nestává úplně vždycky. Kromě toho "servis" studentům je na vyšší úrovni. Stará se o to státní organizace, která zajišťuje jídlo, ubytování, sportovní centra apod. Koleje byly takové "kolejovité", ale každý student má svůj pokoj, který je dost prostorný.
	Coronavirus: Rozhodl jsem se odjet dřív. Důvodem bylo, že všechno bylo zavřené, nikam se nesmělo a výuka probíhala online a když se rozhodli zavřít mezinárodní letiště, tak jsem se rozhodl, že radši budu v Praze. Výuka probíhala pravidelně online, nebyl to žádný problém. Ze začátku jsem se potkal s technickými problémy ze strany univerzity, které byly ale velmi rychle vyřešeny. Zkoušky, které měly být na živo, byly přes internet a univerzita poskytovala celou dobu dostačující informace o aktuální situaci Norsku a o tom, jak se máme chovat, co se smí a co ne. Vzhledem k tomu, že semestr začal v Norsku už začátkem ledna, tak už jsem měl většinu semestru za sebou, takže výuku to příliš neovlivnilo a zkouškový taky ne. Samozřejmě jsem tam chtěl být déle a nejen studovat, ale to je život.
	online výuka: 


