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Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a? 
Teoreticky ano, ale v praxi tomu nikdo moc nefandí. Souvisí to se španělskou mentalitou, jakákoliv práce navíc 
je pro profesory zátěží, které se rádi vyhýbají. Dokonce mi má koordinátorka řekla, že něco takového není 
možné, i když jsem dostala informaci z místního zahraničního oddělení, že by v tom neměl být problém. Myslím, 
že pokud se na tuto univerzitu chystáte a máte energii na to si v zahraniční sestavovat ideální rozvrh, pak 
uspějete. Ale asi vás to bude stát docela dost úsilí. 
 
Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Doklad jsem musela předkládat při výběrovém řízení v ČR, na místě nikdo nic nevyžadoval. V ČR jsem 
předkládala dokument z jazyk. kurzu stupně B1. 
 
Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
O ničem takovém nevím. 
 
Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Odkazy školy: www.usc.es, nebo facebooková skupina pro české studenty v Santiagu: Pivo, salám chleba, v 
Santiagu třeba. Dále organizace pro zahraniční studenty, která podniká zajímavé akce: www.sharinggalicia.com. 
Také doporučuju podívat se na stránky evropské kanceláře, kde si člověk může přečíst praktické rady studentů, 
kteří již absolvovali svůj pobyt. Jsou tam VELMI VELMI praktické rady, které každý ocení a které člověk z webu 
univerzity nevyčte a z katalogu o cílové zemi nevykouká. 
 
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
No… náročnost je podobná a to především díky faktorům jako je výuka v cizím jazyce, kdy se od studenta 
předpokládá odvedení stejného výkonu jako u místních studentů, čímž jsem byla velmi překvapena. U žádných z 
profesorů jsem se nesetkala s žádnými "úlevami", dokonce jedna profesorka ode mě očekávala více než od 
místních studentů a dávala mi mé "erasmáctví" trochu "sežrat". Každopádně, všechno nakonec jde. A narozdíl 
od FHS je úroveň výuky středoškolštějšího rázu, tzn. memorování, memorování a memorování. Dalo by se říct 
tím pádem, že škola je lehčí, ale pro člověka jako já, kterému jde lépe přemýšlení než suché biflování, byly 
hodiny v Santiagu zabijákem myšlení a kreativity. Také člověk odevzdává několik menších prací během 
semestru. Rozhodně doporučuji nabrat si nějaké předměty do zásoby, (alespoň jeden, kdyby náhodou jste 
některý "nedali). 
 
Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Jak jsem psala v předešlém odstavci: náročnost je nižší, nicméně zkouška většinou tvoří 50 procent známky. 
Konečný test, není nijak těžký, nicméně vyžaduje biflovací přípravu. Definice musí být přesné podle poznámek, 
pokud je odpověď volnější, není většinou ohodnocena dobře, i když říká v podstatě totéž. Zbylých 50 procent 
jsou dílčí úkoly či skupinové projekty, které jsou většinou směšně jednoduché, avšak zaberou mnoho času. 
 
 
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivně: skupinová spolupráce, soustavná příprava, potom to, že každá hodina má svou teoretickou část 
(přednášku) a praktickou část (cvičení). 
 
Negativně: nutnost prezence na každé hodině (povoleny jsou snad jen 3 absence za celý semestr), 
nesamostatné myšlení, uniformita, biflování, neefektivita skupinové práce, středoškolská atmosféra (vysoká se 
v Španělsku začíná už v 18 letech), absence "úlev" pro zahraniční studenty, polovina nabízených předmětů 
probíhala v Galicijštině. 
 
 



 
Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Neočekávejte nic od školy, co já vím, všichni mí přátelé byli se školou nespokojení, až na lingvisty (doporučuji 
přednášky na ligvistické fakultě) a na mediky, kteří si pochvalovali praxi, (až na to, že lidé chodící do ordinací 
často mluvily Galicijsky). Pokud můžete, využijte zahraniční pobyt pro studium Španělštiny, škola nabízí 
(bohužel) placené kurzy jazyka, které vám FHS uzná: (50 Euro za první kurz, 100 za druhý). Doporučuji si také ve 
volném čase najít nějaké sportovní vyžití, škola má ve svém kampusu sportovní areál s bazénem, nabízí hodiny 
tance, tai chi, turistiky atd. Vše je bohužel placené. 
 
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. 
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