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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
ANO. Z jedné další fakulty, max. 2 předměty. Přičemž platí, že na fakultě, kde je student zapsaný, musí mít minimálně 
stejný počet kurzů jako na „cizí“ fakultě. Např. 2-3 kurzy na fakultě, kde je student zapsaný a 2 kurzy na fakultě jiné. 
(Není možné si zvolit tyto dva kurzy z dvou různých fakult.)  
  

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

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

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
stránky univerzity:  
www.ucm.es  
Kontakty na erasmus kanceláře jednotlivých fakult (Moje fakulta, přestože je to údajně povinnost každé fakulty, 
erasmus kanceláří nedisponovala): 
http://www.ucm.es/pags.php?tp=Erasmus%20%28LLP%29%20&a=&d=0023078.php  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Vyšší. Výuka se většinou koná dvakrát týdně po dvou hodinách. Plus praktika, která se konají  v závislosti na fakultě a 
daném předmětu v různých časových intervalech. Očekává se prezence v hodinách (zvláště absence při praktikách 
může být problematická), plnění veškerých úkolů a studijních povinností, které se však v závěrečné klasifikaci 
nepromítlo. Příklad kurzu: na každou hodinu četba 20-40 stran textu plus úkoly a menší průběžné kontrolní testy.   
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Výrazně vyšší.  
Na jeden kurz bylo bežné např. napsat dvě eseje, každá min. 40 stran. Nebo prezentace (prý se očekávalo 100-120 
slidů) plus test. V mém kurzu to byly tři půlhodinové prezentace a závěrečná klausura. Náročnost klausury byla vyšší 
než bylo avizováno. Stějně tak tomu bylo i v dalším kursu. Test měl úplně jinou podobu než bylo dopředu řečeno 
(náročnější a odlišnou).  
Kompromisy, či domluvy s učiteli na jiné formě zápočtu (např. prezentace místo testu) nejsou zvykem. V této 
souvislosti jsem se setkala pouze s negativními reakcemi (stejně jako většina erasmus studentů, s nimiž jsem se na 
fakultě potkávala). Mezi tamějšími studenty a erasmus studenty se nedělají rozdíly.  
  
  
  
 



 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivně jazykový přínos. Viditelné zlepšování se v jazyce týden od týdne.  
Možnost srovnání systému výuky i přístupu k probíraným tématům domácí fakulty se zahraniční. Na UCM byla 
výuka kreativnější, živější a více prakticky zaměřena. Vyžadovala participaci studentů a aktivní přístup. 
Nový pohled na předmět svého studia, jeho aktuální možnosti a praktické využití. . Seznámení se s novými přístupy a 
moderní metodami. 
Vstřícný a nápomocný přístup spolužáků. 
Obecně lze říci i dostatek akcí pro erasmus studenty. Nabídka a kvalita je však velmi omezená- jednostranné zaměření 
buď  na hromadné výlety nebo párty (typu „Fuck me I am erasmus“ „Fucking monday party“). 
  
Negativně neprůhledný chaos a zároveň rigidní byrokracii v rámci fungování zahraniční univerzity. Podpora erasmus 
studentům na fakultě zcela selhala.  Nevstřícnost až arogance profesorů. Např. z mého kurzu, kde bylo původně 7 
dalších erasmus studentů, si v polovině semestru všichni kurz z tohoto důvodu odhlásili. 
Erasmus studenti byli mnohými profesory vnímáni jako obtěžující element. První dva týdny, kdy jsme si měli vybírat 
kurzy, mi bylo na některých přímo sděleno, že kurz pro mě není vhodný, nebo že není pro erasmus studenty, či že 
bych kurz nezvládala, apod. 
V tomto ohledu se UCM nedá s FHS srovnávat. Na FHS jsem se s ničím podobným nesetkala. Naopak- podpora 
erasmus studentů a přístup k nim je z mého pohledu na FHS velice vstřícný. O to více mne překvapila UCM- zmíněná 
situace se navíc netýkala pouze fakult, na nichž jsem studovala.  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Nepodcenit jazykovou přípravu- anglicky se prakticky není možné domluvit ani v erasmus kancelářích.  
Co nejpřesněji se informovat, jaké jsou podmínky absolvování kurzu.  
Pozor na krádeže, zejména v centru (ale I v prostorách školy). Nesosit s sebou pas. Doklad s fotografií je ale potřeba 
v případě platby kartou.  
Trpělivost při hledání bydlení. Přestože ceny o něco klesly, poměr kvalita – cena odpovídá zřřídka. Letáky a inzeráty 
v okolí univerzity nabízejí často předražené pronájmy.   
Dostatek pasových fotografií (cca 10)  
  
  

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, 

popř. také odkaz na váš BLOG, psal/a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. 
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