
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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	Rok, semestr: 2021/2022, letní semestr 
	Zahraniční univerzita: Universitetet i Oslo/University of Oslo
	Zahraniční fakulta: Det Humanistisk fakultet/Faculty of Humanities
	Kurzy z jiných fakult: Ano, možné to je, po dohodě s naším zahraniční oddělením.
	Jazyková způsobilost: Žádný speciální dokument krom povinného testu OLS jsem nedokládala. 
	Stipendium: Nevím, osobně jsem ani žádné informace o poskytování stipendií nehledala. 
	Odkazy: Stránka univerzity: https://www.uio.no/english/Stránka fakulty: https://www.hf.uio.no/english/Stránka kolejí: https://www.sio.no/en/
	Náročnost studia: 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. Co se týče zkoušek, záleží na předmětu. Častou formou jsou "domácí zkoušky," kdy je studentům zadané téma a má např. týden na jeho zpracování. Druhou častou formou je písemná zkouška (esej), na kterou je zpravidla několik hodin a píše se ve škole.
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	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. Systém studia /méně předmětů za více kreditů/ mi také vyhovoval. 
	Coronavirus: Od začátku semestru probíhala výuka prezenčně, nebyla žádná omezení, ani povinnost nosit roušky apod. 
	Další informace: Pokud byste měli chuť si při studiu něco přivydělat, obraťte se na spolek českých krajanů. Často hledají někoho na výuku české konverzace či hlídání dětí, někdy pravidelnou formou, někdy nárazově. Jsou rádi i za (dobrovolnou) pomoc při pořádání akcí pro děti nebo za příspěvěk do krajanského časopisu.https://cz-forum.no 
	Kontakt: 
	online výuka: 


