
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 

 

Akademický rok a semestr výjezdu: 2014/2015, letní semestr

Studijní obor na FHS: Obecná Antropologie, magistr

Název zahraniční univerzity: Universidad Complutense de Madrid

Fakulta na zahraniční univerzitě: Ciencias Políticas y Sociología

 

Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a? 

Ano, ale pouze z jedné další fakulty. 

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

Nepožaduje.
 

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

Nevím o tom. 

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / 
nabízených kurzech atp.: 

Magisterské kurzy:
http://politicasysociologia.ucm.es/master
Bakalářské kurzy:
http://politicasysociologia.ucm.es/grado
A zde celkový přehled rozvrhů daného roku 
(možné stáhnout do pdf – doporučuji, je to přehlednější)
http://politicasysociologia.ucm.es/horario-y-examenes

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
 
Pro mě bylo studium náročné z hlediska španělštiny – přeci jen to není můj mateřský jazyk a tak mi
zabralo většinu času překládat si věci, kterým jsem zcela nerozuměla.
Pokud bych ale byla na velmi pokročilé úrovni, řekla bych, že výuka jako taková je srovnatelná s
úrovní FHS (jak magistr tak bakalář).  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Stejně jako u předchozího bodu – myslím, že je to srovnatelné. Rozhodně se nejedná o model, že
dávají zápočty „zadarmo“ protože jste cizinci na Erasmu. Měli jsme přednášky a zkoušky společně
se španělskými studenty a neřekla bych,  že jsme měli  hodnocení  jakkoli  ulehčené.  Pokud ale
člověk opravdu chodí poctivě na přednášky a připraví se, tak se to zvládnout určitě dá. 
 

http://politicasysociologia.ucm.es/grado
http://politicasysociologia.ucm.es/horario-y-examenes
http://politicasysociologia.ucm.es/master


Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se 
studiem na FHS?
 
Podle mě se to nedá hodnotit globálně, ale od přístupu každého profesora, který se velmi liší.
Pozitivní mi přijde docela velká přehlednost – ještě než začne semestr tak se ví, který den bude na
kterou přednášku vypsaný termín zkoušky, takže je možné se na to připravit. 
Také pozitivně hodnotím opravdu osobní vztah ke studentům, přijde mi, že je zde menší bariéra 
mezi profesorem a  studentem, a berou se více jako vzájemně sobě rovní, což je podle mě skvělé, 
pomáhá to se studiem a zároveň to nesnižuje autoritu profesora.
Žádná negativa mě nenapadají. Celkově musím říci, že školu hodnotím jako naprosto skvělou! 
Opravdu jsem byla nadšená!!! 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
 
Hodně se v kurzech jede podle tzv.campus virtual (něco jako náš moodle) a je dobré kontrolovat si
univerzitní poštu a tento web, protože se počítá s tím, že se tam studenti dívají. Několikrát se mi 
stalo, že tam bylo vyvěšeno něco o změně rozvrhu apod., což mi uniklo. 
Také bych ráda doporučila profesory Carmen Romero Bachiller, Ricardo Sanmartin a Monica 
Cornejo. Ti byli opravdu úžasní!  

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. 


