
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: Umeå University
	Rok, semestr: 2021/2022, spring semester
	Kurzy z jiných fakult: Ano
	Stipendium: Nic o čem bych věděla
	Odkazy: https://www.umu.se/en/education/exchange-studentshttps://www.umu.se/en/education/exchange-students/search-courses/?selmaTicket=bmVqdGtvdmFtaWNoYWVsYUBnbWFpbC5jb207TWljaGFlbGE7TmVqdGtvdsOhOzIwMjIx&int=204&order=204&page=1vše je snadno dohledatelné i přes stránky FHS UK :)
	Jazyková způsobilost: Po mě nikdo žádný doklad nevyžadoval, ale slyšela jsem od ostatních studentů, že dokládat museli.
	Další informace: Měla jsem ze začátku obavy, jestli Umeå byla dobrá volba vzhledem k počasí/poloze/tmě. Dnes, když sedím ve svým pokoji v Umeå  a píšu tenhle report, se usmívám, protože jsem si lépe vybrat nemohla. Jeďte. Je tu toho tolik, co dělat. Přivezte si teplé oblečení, dobrý foťák na focení polární záře, nějaké úspory se také budou hodit a užijte si to. Tohle byl nejlepší půl rok mého života.
	Zahraniční fakulta: 
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: zcela subjektivně považuji náročnost za srovnatelnou s FHS. Z počátku se výuka může zdát trochu zmatená, protože je vše najednou v angličtině, ale hodně rychle se tomu přivykne a pak už to jde jak po másle. Atestace je většinou složená z více kroků, než jen z jedné písemky. Většinou jsou to povinné semináře, take home exams, test, seminární práce apod. Rozhodně to považuji za pozitivní, protože mi to pomohlo pochopit téma mnohem lépe, než když bych si drtila informace do hlavy a po testu je zapomněla. 
	Náročnost zkoušek: Celý systém Umeå university mě drtivě ohromil. Komunikace se všemi je stoprocentní, rychlá a efektivní. Kdykoli mi nebylo něco jasné, dostala jsem okamžitou odpověď. Rozvrh je sestaven brilantně z přednášek, praktik, seminářů, group works apod. Většinou má každý student kolem 1-2 kurzů zároveň, takže se mu lze věnovat na 100% a hodně si z něj odnést, než když máte 7 kurzů zároveň na FHS a snažíte se je všechny nějak "udělat" obcházením a šmelením. To považuji za největší plus. Ne jen, že to pro mě bylo o dost méně stresující, ale taky jsem se do toho mohla naplno ponořit. Skvělý systém, na FHS bych něco takového ocenila.
	Coronavirus: První dva měsíce byla výuka online, ale na group works jsme se scházeli osobně. Uni byla normálně otevřena (knihovna, kavárny, studijní místnosti). Nějaký kurzy byly na škole, ale moje byly online. Vše se vrátilo k normálu v březnu, takže jsem si užila studentský život na plno :)
	online výuka: 


