
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.

nebesver
Text napsaný psacím strojem

nebesver
Text napsaný psacím strojem

nebesver
Text napsaný psacím strojem

nebesver
Text napsaný psacím strojem

nebesver
Text napsaný psacím strojem


	Zahraniční univerzita: Universitat de Barcelona
	Rok, semestr: LS 2020
	Kurzy z jiných fakult: Ano, ale 60% kurzů muselo být z fakulty, na kterou jsem byla zapsána.
	Stipendium: Žádné jsem nezaznamenala.
	Odkazy: Škola zprovoznila nové stránky pro zahraniční studenty: https://sites.google.com/view/study-abroad-fac-educacio-ub/, v případě potřeby doporučuji kontaktovat jednu z tutorek. Univerzita zároveň nabízí Erasmus studentům zvýhodněné kurzy španělštiny: https://www.eh.ub.edu/erasmus-students/  
	Jazyková způsobilost: Škola žádný doklad nevyžadovala.
	Další informace: Bydlení doporučuji zařídit s dostatečným předstihem a u důvěryhodného nájemce.  Ze zkušenosti se nám osvědčilo investovat do studentských rezidencí (Student Hotel) nebo do agentur zprostředkovávající ubytování (spotahome, uniplaces). Ubytování lze najít i soukromě (badi), nicméně o byty je v Barceloně nouze a řada z nás byla po příjezdu nemile překvapena. Určitě doporučuji přidat se do ESN UB, ti nabízí spoustu zajímavých výletů a akcí, kde lze mmj. poznat  velké množství zahraničních studentů.  
	Zahraniční fakulta: Facultat d'Educació
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Studium bylo jednodušší než na FHS. Zkouškové období jsem vzhledem ke koronavirové pandemii plnila online, takže nedokážu odhadnout, jak probíhá za běžného provozu. Nicméně na většině předmětech byl kladen důraz na aktivní přístup v hodinách a na samostatné/skupinové projekty. To většinou tvořilo 50% známky, zbytek známky tvořily ústní nebo písemné zkoušky. 
	Náročnost zkoušek: Líbila se mi možnost alternativního plnění předmětů. Na většině kurzů byla vyžadována povinná docházka a průběžné plnění prací. Student si ale mohl zažádat o alternativní plnění, tzn. splnil jen závěrečné zkoušky, plus nějakou práci navíc, kterou mu učitel zadal (např. esej).Další výhodou bylo, že určité množství předmětů bylo (vzhledem k praxím studentů) ukončeno již v dubnu. Výuka byla sice nahuštěnější (hodiny byly 2x-3x týdně), nicméně závěrečné zkoušky se konaly již na konci dubna. Negativně hodnotím chaos v organizaci studia. K zahraničním studentům byli učitelé velmi shovívaví a přizpůsobiví, což bylo konec konců potřeba, protože ze strany univerzity docházelo často k nesrovnalostem (ztracené přihlášky k pobytu, nemožnost zápisu do studia apod). Problémem se ukázala i jazyková bariéra, kdy velká část univerzitního personálu nemluvila anglicky, tudíž řešení četných problémů bylo složité a zdlouhavé. Nicméně nakonec se vždy všechno nutné vyřešilo.
	Coronavirus: Školy byly v Barceloně plošně zavřeny v půlce března. UB rozhodla zůstat zavřená už po zbytek semestru a výuka se přesunula do online formy. Vzhledem k uzavírání hranic a letišť jsem využila možnosti návratu ČR a ve svém pobytu jsem od dubna pokračovala online ze svého domova. Zbývající výuku a zkoušky jsme plnili přes Zoom a Skype.
	online výuka: 


