
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS  

Akademický rok a semestr výjezdu: 2021/2022, letní semestr  

Studijní obor na FHS: Studium humanitní vzdělanosti 

Název zahraniční univerzity: University of Oslo 

Fakulta na zahraniční univerzitě: Faculty of Humanities  

Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a?  

Ano 

 

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký?  

Nevyžaduje 

 

Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty?  

Norské a EHP Fondy, o jiných nevím.  

 

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.:  

https://www.uio.no/english/studies/international-students/ 

 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia a zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?  

Studium vyžaduje pečlivou přípravu na hodiny, převážně u seminářů. Pokud je předepsaná četba, bude k ní 

diskuse, ve které je třeba se zapojit. U některých předmětů byly v průběhu semestru i individuální prezentace 

ohledně závěrečné eseje, i úkoly na jednotlivé hodiny. Hodnotila bych je náročnější z hlediska přípravy na 

hodiny, samotná struktura zkoušek je jiná, často formou 3-denních testů na doma.  

 

 Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 

Univerzita je mnohem pokročilejší a modernější skoro ve všech aspektech. Všechno se dá řešit online, existují 

moderní webové stránky i aplikace, se kterými se aktivně pracuje. Témata přednášek i diskuze byly často 

otevřenější, k aktuálním tématům. Studium je ale také náročnější, přednášky bývají delší.  

 

 Jak coronavirová pandemie ovlivnila Vaše studium na partnerské univerzitě a zahraniční pobyt obecně?  

Ze začátku byla výuka online, v průběhu semestru se ale většina přesunula zpět na kampus. Norsko opatření 

uvolnila v průběhu pobytu a vše fungovalo normálně.  

 

https://www.uio.no/english/studies/international-students/


Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit?  

Počítat s velkými výdaji, stipendium pokryje jen kolej a měsíční dopravu. Náročnější a rychlejší přednášky, 

větší nároky na přípravu na jednotlivé hodiny.  

 

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.  


