
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: Universität Wien
	Rok, semestr: ZS a LS 2020/2021
	Kurzy z jiných fakult: Ano, ale zápisy probíhají v odlišných termínech a také existuje jen určitý počet preferenčních bodů, které může člověk při zápisu použít. Povinné je zapsat si minimálně 8kreditů z vlastní fakulty, navíc u některých předmětů ve vlastním oboru dostává zahraniční student/ka automaticky nejvyšší prioritu. 
	Stipendium: Nevím.
	Odkazy: Veškeré informace o nabízených předmětech v daném semestru a spadajících pod určité obory lze nalézt na u:find: https://ufind.univie.ac.at/en/index.html Některé předměty jsou součástí více studijních programů. Celkově Univerzita nabízí mnoho předmětů s gender tématikou, je opravdu z čeho vybírat.
	Jazyková způsobilost: Ne.
	Další informace: Problém, který musím v současnosti řešit je specifická doba studia. Vyučování probíhá od cca 1. října a 1. března,  zkouškové období a možnost odevzdávání prací je ale až do cca 30.4. a 30.11. Vzhledem k době studia na FHS je na zvážení, jestli je možné ve Vídni studovat v letním semestru. Znamenalo by to splnit všechny zkoušky v "předtermínu" tedy na poslední vyučovací hodině a ve stejnou dobu odevzdat i všechny seminární práce (což není z mého pohledu možné). Po konci semestru probíhá dlouhá pauza, kdy nejsou žádné termíny vypisovány. Na kontrolu a zápis známky ze seminární práce jsem čekala i dva měsíce. 
	Zahraniční fakulta: Gender Research Office
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Genderová studia]
	Náročnost studia: Jako o mnoho náročnější hodnotím zejména semináře. Mezi požadavky patří kromě četby textů a aktivity v hodinách také prezentace, několik kratších průběžných prací, exposé k závěrečné práci (o rozsahu min 5NS) a závěrečná práce o rozsahu přibližně 15-20 NS.Můj dojem ale může být samozřejmě zkreslen tím, že jsem si vybírala náročnější témata (feministickou ekonomii, fem. teorie státu).Studium celkově se mi zdálo obtížnější než na FHS, za což ale určitě může i kovidová situace. Celý rok probíhala výuka on-line a nezdálo se, že by kvůli tomu učitelé/ky svoje nároky jakkoliv snižovali.
	Náročnost zkoušek: + Opravdu rozsáhlou nabídku předmětů s genderovou tématikou, i když ne vždy se jednalo přímo o předměty z Gender Studies programu. + Zajímavé předměty, výběr čtené literatury, profesionalita, kvalita výuky. - Feedback k odevzdávaným pracím nebo úkolům není samozřejmostí. - Celkový pocit větší odměřenosti nebo institucionalizovanosti než na FHS
	Coronavirus: Hrozně moc. Velkou část zimního semestru jsem bojovala s technikou a posléze s internetem. Ne všude ve Vídni je dostupné kvalitní internetové připojení (velký kulturní šok). Hodně záleží, kde člověk bydlí. V mém případě to byl Simmering v 11. Bezirku a nakonec jsem musela situaci vyřešit tak, že jsem si koupila v Česku neomezená data od T-Mobilu.Ne vždy jsem měla doma klid na učení nebo na probíhající on-line zkoušku/seminář.Obecně je pro mě distanční studium náročné, mám problémy se soustředěním a motivací. Neměla jsem příležitost stýkat se se spolužáky a zlepšit svou němčinu tak, jak jsem si přála. Vídeňská Univerzita je krásná, je v centru a mrzí mě, že jsem si jí nemohla užít.
	online výuka: 


