
DOTAZNÍK PRO STUDENTY FHS: PROGRAM ERASMUS / LLP 
 

Akademický rok a semestr výjezdu: zimní semestr 2012/2013 
Studijní program na FHS: Obecná antropologie 
Název zahraniční univerzity: University of Gothenburg 
Fakulta na zahraniční univerzitě: Faculty of Arts 

Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
ano (musíte však počítat s tím, že přednost mají studenti registrovaní na danou fakultu, ne vždy se tak na všechny 
dostane)  
  

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

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
ano (http://www.utbildning.gu.se/education/Application/scholarships)  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
http://www.utbildning.gu.se/education/courses-and-programmes/  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Systém výuky oproti FHS je jiný, klade se vyšší důraz jak na domácí individuální přípravu, tak následnou spolupráci 
v pracovních skupinách. Přednášky jsou spíše doplňkovou formou výuky. Je tedy důležité nebát se prosadit 
v kolektivu a mít vůli věnovat studiu čas mimo prezenční výuku.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
V rámci kurzů Global Studies, které jsem navštěvovala, jsou závěrečné zkoušky nejčastěji formou esejí na vybrané 
téma v rámci kurzu. Vlastní názor a schopnost jej efektivně prezentovat se cení nejvíce. Obecně lze však říci, že 
absolvování zkoušek je spíše jednodušší než na FHS (k čemuž napomáhá i fakt, že zkoušku lze opakovat 5x).  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivně hodnotím spolupráci v menších pracovních skupinách na společných projektech, člověk se tím učí 
schopnosti diskutovat a prosadit svůj postoj.  
Pozitivně také hodnotím univerzitní zázemí, fyzicky i sociálně. Student se na univerzitě pohybuje snadno a efektivně, 
má k dispozici spoustu prostor k výuce, diskuzi i stravování. Tyto místa určené ke společnému setkávání a komunikaci 
je něco, co mi u nás chybí.  
A ať se snažím jak chci, nemohu na  žádný negativní aspekt přijít.  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Největší problém je sehnat ubytování. Kapacity studentských apartmánů jsou omezené a na mnoho lidí se 
nedostane. Bydlení zajištěné přes univerzitu je navíc dražší (vcelku výrazně) než pronajaté bydlení od soukromé 



osoby. Proto začněte se sháněním co nejdříve, sledujte http://www.blocket.se/ nebo 
http://stockholm.en.craigslist.se/. Můžete tak ušetřit spoust času i peněz.  
  
  
  

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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