
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? 

letný semester 2020

Umeå University

-

Vyberal som si kurzy, ktoré univerzita poskytovala pre "exchange students" v sekcii "Social sciences, 
politics, law and justice". Konkrétne som mal Cognitive Psychology 1, Global Sociology, Basic EU Law a 
English A for international exchange students under formal agreements and free-movers.

Poskytoval som jazykový certifikát CAE. 

O štipendium som si nežiadal, takže žial o týchto možnostiach neviem.

Na tomto odkaze som si hladal informácie o poskytovaných kurzoch: 
https://www.umu.se/en/education/exchange-students/

Mal som zapísané 4 kurzy po 7.5 kreditoch. Ako aj na FHS, asi záleží na konkrétnom kurze, ale okrem 
angličtiny, ktorá bola naozaj jednoduchá a nevyžadovala tolko prípravy, som sa musel na ostatné kurzy 
pripravovať, čítať učebnicu, chodiť na semináre a pripravovať sa na dalšie hodiny. Kurzy však trvajú 
len krátke časové obdobie. V podstate, ak si to navolíte správne, máte 1 kurz, ktorému sa venujete 1.5 
mesiaca. Mne sa zo začiatku kurzy prekrývali, ale dalo sa to zvládnuť a stále mi ostával voľný čas. 

Studium humanitní vzdělanosti



 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. 

Pozitívne: menej kurzov naraz a intenzívnejšie venovanie sa téme. Celkovo to bolo menej stresujúce, 
ako zvládať skúškové na FHS. Mali obrovský a dobre vybavený kampus. Lepšie pripravené materiály 
online.

Strávil som v Umea len 2.5 mesiaca a keďže som skôr introvert, bolo to pre mňa také obdobie keď som 
sa rozhliadol po okolí, našiel si kamáratov, zabýval sa tam, spoznával nové miesta a ľudí. A v momente 
keď sa to začalo rozbiehať, som už vlastne odchádzal domov. Potom som pokračoval v štúdiu online 
doma. Ale erasmus zážitok mi to nevylepšilo. 

Umea je malé mesto na severe Švédska, okolitá príroda je tam pekná a je vela možností chodiť na 
výlety, prechádzky, túry. Pripravte sa však na zimu a tmu, ktorú si určite aspoň nejaký čas z vášho 
pobytu užijete. Ak ste párty človek, ktorý má rád veľa aktivít, tak si Umeu ešte premyslite, aj keď to 
môže byť zaujímave výjdenie z komfortnej zóny. Škola bola dobrá, aj keď aj tu sa našli pedagógovia, 
ktorí nezaujali. Ale napríklad EU Law učil vynikajúci učitel. 

hklacansky@gmail.com

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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