
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 Oslo
	Rok, semestr: 2019/2020 zimní + letní semestr
	Kurzy z jiných fakult: Ano, pro studenty z FHS je možné si zapisovat kurzy z fakulty sociálních věd, z právnické fakulty a z pedagogické fakulty.
	Stipendium: Ano, Norské fondy a EHP fondy. 
	Odkazy: https://www.uio.no/english/studies/international-students/
	Jazyková způsobilost: Ne, je zde pouze doporučena úroveň alespoň B2.
	Další informace: 1) Dobré je si co nejdříve sehnat k jednotlivým předmětům kompendium, které bývá hned vyprodané a dotisk trvá celkem dlouho.2) Je zde doopravdy velký rozdíl mezi přednáškami a semináři (větší náročnost, povinné diskuze atd.).3) Doporučuji zdejší Erasmus spolek (ESN Oslo), který pořádá hodně akcí a výletů i dál za Oslo. Můžete zde tak potkat hodně lidí a trochu procestovat Norsko.  
	Zahraniční fakulta: Faculty of Humanities
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Sice není potřeba mít tolik předmětů jako na FHS (jeden předmět má zde většinou 10 ECTS), ale předměty jdou do mnohem větší hloubky a u seminářů je potřeba být doopravdy na každou hodinu připraven a aktivně se zapojovat do diskuzí (občas jsou diskuze hodnocené či se píšou v průběhu hodin testy ohledně četby). To znamená každý týden celkem hodně povinné četby, která je vždy dopředu zadaná. Plus jsou zde v u každého předmětu zápočty, které je potřeba splnit, aby bylo možné se zúčastnit finální zkoušky. Zápočty jsou uprostřed semestru a jsou většinou ve formě esejí (většinou 6 stránek), kdy se téma ví dopředu. Konečné zkoušky jsou většinou také v podobě esejí, ale téma je zadané 3 dny před datem odevzdáním a je většinou potřeba napsat 7-10 stran textu. Přičemž se hodně hledí na akademický styl eseje a formu citací. Občas je závěrečná zkouška i v podobě písemného testu. Předměty jsou zde dohromady se studenty z Norska, takže se mezi zahraničními a norskými studenty nedělá skoro žádný rozdíl. Celkově je proto studium intenzivnější a lehce náročnější než u nás.
	Náročnost zkoušek: + velký a moderní kampus se skvělým zázemím pro studenty, přehledná organizace, přehlednost předmětů a dostupnost všech povinných i nepovinných textů (v podobě kompendia a odkazů na články), předměty jsou probírané doopravdy detailně a do velké hloubky- větší časová náročnost studia
	Coronavirus: Výuka se přesunula bez jediného problému do on-line prostoru. Hodně zahraničních studentů a spolužáků bohužel odjelo a, i kvůli opatřením, byla tak horší možnost socializace. 
	online výuka: 


