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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Je možné vyberať si kurzy zo všetkých fakult počas celého študijného pobytu.  
  

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

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

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Odkaz na web. stránku školy- www.usc.es , na tejto stránke nájde študent všetky potrebné informácie o škole, 
kurzoch, jazykových kurzoch vrámci CLM (Centro lingua moderna), ubytovaní v rezidencii, podnájmy, dokonca i 
príležitostných práciach…  
Odporúčam využiť služby dvoch veľmi aktívnych organizácií Sharin Galacia a ESN, ktoré upsoriadávajú rôzne kultúrne 
a cestovateľské podujatia pre zahraničných študentov za prijateľné ceny (napríklad medzinárodné večere, burzu 
nábytku a iných potrebných vecí do domácnosti, karnevaly, výlety do okolia, na ostrovy ale aj do Barcelony, Madridu 
Sevilly a pod.).   
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnosť výuky je porovnateľná s výukou na FHS, menšie problémy môže študentom spôsobovať výuka v galícijčine 
(„gallegu“), v ktorej prebieha asi 80% predmetov, no všetko záleží na dohode s vyučujúcim.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnosť skúšok je porovanteľná so skúškami na FHS, avšak na našej fakulte má študent právo využiť 3 termíny-
pokusy, na zahraničnej univerzite (oficíalne) len 1, s ktorým je študent oboznámený už pred začatím výuky.   
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitívne hodnotím vybavenosť filozofickej fakulty, ktorá disponuje veľmi modernou technikou, čo v praxi znamená, 
že je výuka oživená rôznymi filmami, videami, rozhovormi a pod. Pravidelne sa na kurzoch jazyka využíva miestnosť 
s počítačmi a zariadením, kde si každý študent môže nahrať, vymazať, zopakovať, opraviť svoju výslovnosť 
a prostredníctvom tohto aj študent komunikuje s vyučujúcim, čo výrazne šetrí čas a dáva veľký priestor na 
sebavyjadrenie.    
Veľmi kvalitné je aj vybavenie knižníc, ktorých je v celom meste niekoľko a študenti v nich trávia tamer všetok 
štúdijný čas.  

http://www.usc.es/


Každý študent pred začatím kurzu získa niekoľko dokumentov, ktoré obsahujú dôkladný popis kurzu, potrebné 
znalosti, odporúčanú literatúru,  percentuálne vyjadrenie rozboru výslednej známky (napr. ústna skúška- 20%, 
písomná- 30%, esej- 20%, aktivita na hodine- 20%, dochádzka-10%), počet odporúčaných hodín potrebných 
k úspešnému absolvovaniu (napr.- prednášky- 20h, práca na hodine- 8h, práca v knižnici- 40h, príprava na test- 20h).  
Negatívne vnímam len zbytočnú byrokraciu, ktorá sa dotýka nielen zahraničných, ale aj ostatných študentov a taktiež 
vyučujúcich. Keby škola začala využívať naplno elektronické systémy, uľahčilo by to prácu každému.  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Každý študent, ktorý rozmýšľa nad týmto krásnym mestečkom, by si mal uvedomiť, že Santiago nie je typické 
španielské mesto. Má svoj vlastný jazyk (galícijský), históriu,  kultúru, parlament, kuchyňu (zabudnite na gazpacho 
a paellu), no dokonca aj podnebie! Ktoré je podobné tomu v Anglicku- to znamená, že aj v máji je tam 12 stupňov 
a neustály dážď. Ak vás to neodradí, určite si toto mesto aj univerzitu čoskoro obľúbite.  
  
  
  
  
  

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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