
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.
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	Zahraniční univerzita: University of Gothenburg
	Rok, semestr: letní semestr 2022
	Kurzy z jiných fakult: Ano
	Stipendium: Podle mých znalostí ne, k dispozici je pouze grant z Erasmu+
	Odkazy: Vše je velmi přehledně k dispozici na oficiálních stránkách školy, tedy https://www.gu.se/en
	Jazyková způsobilost: Stačí OLS B2 či výše
	Další informace: Za mě jedno velké doporučení, univerzita je moderní, všichni umí krásně anglicky a jsou velmi vstřícní. Doporučuji nicméně nespoléhat pouze na finanční příspěvek v rámci Erasmu+, Švédsko je opravdu drahé a brigáda se hledá těžko pokud nemluvíte plynule švédsky.
	Zahraniční fakulta: Faculty of Humanities
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Náročnost studia podobná, nicméně na zahraniční uni byl mnohem lepší přístup ke studiu, co se týče časového rozvrhnutí a srozumitelnosti požadavků ke zkouškám apod.
	Náročnost zkoušek: Jednoznačně samá pozitiva - kurzy máte rozvrženy do % semestru, tzn. nemáte namrskané všechny předměty na každý týden a potom ve zkouškovém všechny zkoušky najednou. Místo toho na některé kurzy chodíte jen měsíc 2 x týdně, nebo jednou za dva týdny ale po celou dobu semestru apod. Jako výsledek se tedy můžete mnohem intenzivněji soustředit na jednotlivé kurzy v době kdy probíhají a zkoušky se plnit průběžně. Místo závěrečných testů jsem z většiny předmětů měla finální essaye - které zabraly podobně času jako učení na zkoušky, ale svoje vědomosti odrazíte v dlouhé písemné práci - místo učení se hromady věcí zpaměti. Mnohem lepší styl výuky i co se týče přípravy na hodiny, na každou hodinu si předem načtete odborné texty a na dané přednášce/semináři jsou už všichni v obraze na dané téma. Proberete tedy mnohem víc věcí, ale zároveň mnohem míň stresu pokud se věnujete škole pravidelně.
	Coronavirus: První dva měsíce probíhala online výuka, druhou polovinu kurzů už jsem měla prezenčně. Opatření ve Švédsku nebyla prakticky žádná, ani co se omezení týče.
	online výuka: 


