
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: Umea University
	Rok, semestr: 2021/2022, 1. semestr
	Kurzy z jiných fakult: Ano.
	Stipendium: Nevím o tom.
	Odkazy: https://www.universityadmissions.se/intl/login?triggerloginurl=/intl/mypageshttps://www.umu.se/en/student/ 
	Jazyková způsobilost: Ne. Dělal jsem pouze test OSL pro potřeby programu Erasmus.
	Další informace: Rozhodě doporučuji - i  během covidu to byl neuvěřitelný zážitek a super zkušenost, klidně mě kontaktujte a rád pomůžu s čímkoliv
	Zahraniční fakulta: různé
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Porovnatelná náročnost, ale jiný systém studia - pouze jeden předmět naráz - možnost soustředit se plně jen na jedno téma najednou.
	Náročnost zkoušek: + jiný systém kurzů - jen jeden předmět naráz (celkem 4 předměty po sobě, v mém případě 2 předměty naráz první dva měsíce a poté 2 předměty po sobě - každý jeden měsíc)+ použití anglického jazyka+ kampus a obecně studijní prostředí je mnohem lepší a mnohem více motivuje k učení; zároveň umožňuje komunikaci a bližší interakci mezi studenty+ mnohem větší zodpovědnost a volnost + zapojení praktických úkolů, které demonstrovaly teorii v praxi+ za celou dobu jsem nepsal ani jeden typický test, všechny vědomosti jsem prokazoval psaním různých esejí či prací (jednou jsem psal test s použitím materiálů a s předpřipravenými odpověďmi - nešlo o to nás nachytávat nebo nám dát těžký test se špatnou známkou, šlo o to, abychom si připravili dopředu odpovědi, věnovali otázkám čas a něco se naučili) - to mi umožnilo mnohem větší koncentraci na proces učení - nebojím se o známku (existuje jen prošel, neprošel, prošel s vyznamenáním) a soustředím se na to, abych si z té práce něco odnesl+ hodně teamových a skupinových projektů - rozvoj kooperace - online hodiny (kvůli covidu)- systém neznámkování (pouze prošel, neprošel, prošel s vyznamenáním) - má to svá pozitiva, ale nejsem si jistý, jestli tato absence poměřování a soupeření s ostatními je efektivní - ale bavil jsem se o tom s několika učiteli a je to debata na dlouhou dobu - má to svá pozitiva i negativa určitě
	Coronavirus: online hodiny, asi jeden měsíc byly zavřené kluby, ale jinak vůbec
	online výuka: 


