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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ve výběru kurzů není žádné omezení, kromě vlastních jazykových schopností. Já měl napřklad kurzy z filosofické 
fakulty a z fakulty humanitních studií.   
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Stačí jim potvrzení z našeho jazykové oddělení.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Není mi to známo, já žádné nezískal.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
  
zde jsou zapsány kurzy pro zahraniční studenty http://www.bosz.uj.edu.pl/programy-studiow/programy-wymiany-
studenckiej – mimo to jsou vyučovány i jiné kurzy v angličtině, jež nejsou explicitně pro studenty erasmu, ale jsou jim 
téže otevřené, ty se dohledávají těžko, je třeba se optat až an místě, co všechno mají v angličtině, případně hledat 
přez jejiji centrální systém, až na msítě dostanete přihlašovací údaje. Ale mají v tom bordel, takže tam taky není 
všechno.  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Je to velice nevyrovnané některé kurzy jsou náročnější než srovnatelné na FHS a jiné jsou lehčí  asi jako na kreativním 
modulu.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Byly lehčí i složitější, snad jen na referáty byly vyšší požadavky – více stran textu, ale jinak záleží na kantorovi.  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Na některých kurzech byl mnohem individuálnější přístup, kantor měl mnohem více prostoru na diskuzi a otázky, 
takové interaktivnější. V čemž excelovala analytická filosofie  Carl Humpries a filosofie a demokracie karol chrobak. 
Analytická filosofie byla například mnohem profesionálnější, up to date výzkumy, různé pohledy na problém od 
různých autorů, špica. Negativní je, že mají ve všem mimo samotné kurzy bordel a nic nefukguje po nternetu.  
  
  
  

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

http://www.bosz.uj.edu.pl/programy-studiow/programy-wymiany-studenckiej
http://www.bosz.uj.edu.pl/programy-studiow/programy-wymiany-studenckiej


Pakliže pojedete na celý rok, může te se naučit slušně polsky, poslká slova jsou spíše variantami českých, než jiným 
jazykem. Kolej piast vůbec nevyhovovala prostorově mým nárokům, a nějak je ta budova celá zašpiněná, v nelidských 
rozměrech a ni lavičku tam nemají. Doporučuji zvážit soukromé ubytování. Kolej žáček je oproti tomu nová, a měla 
by být výrazně lepší.  
  
  
  
  
  

Kontakt: 
  

Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří mají také zájem o tuto univerzitu. 

Vyplněný dotazník prosím zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. Budeme moc rádi, když nám zašlete také FOTOGRAFII zahraniční 
univerzity.  
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