
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.


	Zahraniční univerzita: Umeå University
	Rok, semestr: 2020/2021, zimní semestr
	Kurzy z jiných fakult: Univerzita nabízí kurzy speciálně pro "exchange" studenty z různých oborů (i se zaměřením FHS nesouvisejících). Takže vybírat si velmi odlišné kurzy jde, potud, pokud splňujete vstupní podmínky (znalost matematiky/biologie/...). Já jsem si vybral kurzy z "Department of Education", - of Sociology", "- of Social Work". Semestr, pokud jste četli předchozí zprávy, je zde dělen do čtvrtin, jeden předmět v 1 čas, studovat tak lze 4x 7.5 ECTS nebo 2x15 ECTS nebo kombinaci. Doporučuji 4.
	Stipendium: Nevím přímo o stipendiu, ale tím, že se stanete studenty, máte slevy na jízdné a po vstupu do studentské organizace i různé slevy na klubové hospody a vouchery (vypadalo to výhodně, ale vzhledem ke koróně k ničemu z toho nedošlo, takže nemohu posoudit). | Nějakým dílem náhod jsem získal prospěchové stipendium zde na FHS, což musím říci, je velmi znatelná pomoc. A dosáhnout na ní mi nepříjde tak těžké (a patrně ani pro vás: chcete na Erasmus, tak asi máte něco v hlavě).
	Odkazy: Databáze Erasmu s recenzemi: erasmus-databaze.naep.cz | Jinak když už se stanete studenty, škola vás zásobí dostatečným množstvím informací. | Kurzy jsem vybíral na https://www.umu.se/en/education/exchange-students/ (bacha na vybrání správného semestru a podmínky pro zahájení kurzu). Leč! Samozřejmě, výběr kurzů je důležitý, ale osobně mi přijde cennější na Erasmus vůbec vyrazit, než mít úplně přesně FHS odpovídající předměty. | Nedáte-li, zde jsou nějaké odkazy: Po nominaci: co udělat, abyste se úspěšně dopřihlásili https://www.aurora.umu.se/en/education-and-research/support-for-education/international/incoming-exchange-students/#Application | International Guide: https://www.umu.se/en/education/student-services--support/student-guide/ | Harmonogram roku https://www.umu.se/en/education/student-services--support/calendar/ 
	Jazyková způsobilost: *pokračování*Mé předměty: Democracy, Human Rights and Sustainability: Global Perspectives in Education (pokud rádi čtete odborné články a píšete) -- Family in Focus (sociologický základ, mně přišlo že to učily dvě Karen) -- Social Work in Sweden (skvělý, nejlepší, interaktivní, odborníci z praxe, kurz rétoriky pro rozhovory) -- Research Design and Methodology in Educational Science (super, základy qvan+qval. výzkumu). | Posílal jsem potvrzení o FCE a myslím, že OJAK odpovídající úrovně by stačil.
	Další informace: Jeď. Bez debaty. Do Umey nebo jinam. Velký benefit zde je, že škola zařídí ubytování. Je to drahé, ale dostal jsem 2400 € na 4.5 měs. od EU. Ubytování bylo za 1800 €. Bydlíte sami v místnosti s koupelnou a wc, společná kuchyň. Věnujte pozornost místu, kde se ubytovat. Já nejsem party člověk, tak jsem se vyhnul Ålidhemu (který by byl levnější; bydlí tam většina Erasmáků) a místo toho běhal okolo krásného jezera u Nydalahöjden. Vybírat budete odtud https://ioportal.db.umu.se/housing/housing.php. | Čas hrozně uteče (vím, říká to každý, ale Heideggerovo uvědomění konečnosti je fakt). Jezděte do okolí, podívejte se do národních parků, běžkujte, sjezdujte, běhejte, cvičte v IKSU, jestli se vám funění ostatních neekluje. Co navštívit: https://visitumea.se/en. | Nad rámec 30 ECTS/semestr si můžete dát navíc Švédštinu za 15, 2x týdně. Já to po měsíci pásnul, ale spíš že jsem nestíhal. Doporučuji byť jen zkusit. 
	Zahraniční fakulta: idk
	Kontakt: vojtech.gerlich@gmail.com
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Důležité zmínit: studoval jsem během koróny. Takže tím je celý zážitek ovlivněn. | Ve srovnání s FHS mi přišlo studium zde trochu jednodušší, rovnoměrnější, vzhledem k tomu, že máte pouze 1 předmět současně (+maximálně navíc švédštinu). A také trochu intenzivnější a méně návalové, to ale záleží, jak si organizujte studium na FHS. Zkoušky: neměl jsem jedinou zkoušku ve smyslu zkoušení. Odevzdával jsem práce a některé prezentoval. V podstatě žádný stres. Velmi příjemné. Během fiky jsem se navíc dozvěděl, že oni ani ze školy neznají, co je ústní zkoušení! Jinak písemné zkoušky také bývají, třeba na 4 hodiny, ale to je kvůli tomu, abyste měli dost času (= pro komfort studenta), ne aby vás trápili. | Učitelé studenty velmi motivují a nemají vůbec potřebu je trápit, integrita studenta je posvátná. | Co do pestrosti to je změna, neboť máte maximálně 4 předměty "sériově", zatímco na FHS klidně 10 paralelně. To je trochu nevýhoda, když vám kurz nesedne. Nemáte na co jiného se zaměřit. Ale - není snad nutné zdůrazňovat - že je exkurz do jiného akademického systému nesmírně cenný. Úrovně angličtiny se vůbec nebojte, lepší než Švédi sice nejspíše nebudete, ale typicky Španělé nebo Francouzi budou možná o chlup horší a Němci srovnatelní. Během času zde se vaše AJ srovná. 
	Náročnost zkoušek: *byla koróna* - učitelé i staršího data narození znali dobře informační systémy (Cambro, Canvas, Zoom), většinou tušili, že dlouho to člověk nevydrží a dávali pauzy. *lidsky* - jiný vztah učitele- studenta. Švédština opustila vykání a přímý vztah je znát. Někteří učitelé budou vyloženě skoro kámoši, protože do Umey přišli jako cizinci nebo Švédi z Jihu. Navíc se často  na kurzu podílí více než jeden učitel, mnoho jsou spíše výzkumníky z praxe, co předvedou, co umí. *jazykově* - angličtina je standard i pro Švédy studující švédský program. Naučíte se zde, patrně, psát a číst anglické odborné práce. *kampus* - po dvou měsících začali doporučovat, abychom tam moc nechodili, ale šlo to i tak. Pěkný komplex, rozsáhlá knihovna, mnoho tříd pro skupiny, zásuvky! (kdo pamatuje Jinonice zavzdychá), parčík, jezírko, krásné stromy. Je vidět, kolik prachů ve vzdělávání je. *známkování*: jsou tři známky, VG, G a Fail. Všichni studenti mohou získat nejvyšší známku, takže to není kompetitivní a pomáháte si. 
	Coronavirus: Sice nebylo nutné nosit roušky a během podzimu všichni zahraniční studenti tak úlevně pozapomněli na pandemii, ale pak to dostihlo i Švédsko a většina kurzů se převedla zcela do onlinu. (Roušky ale furt netřeba). Buddy program se snažil, ale postupně byl omezován a zhruba v půlce semestru byl přerušen. Byly zavřeny některá sportovní centra, třeba bazén Navet, ale IKSU (mega-sportoviště, ale drahé jak prase) bylo otevřené. Nevím jestli to bylo víc Švédskem nebo Covidem, ale docela hodně zde člověk sportuje. To je báječné. Navíc je standard jezdit po městě na kole, i když jste jinak pecka. | Měl jsem velké štěstí na spolubydlící, což bylo zásadní, neboť fyzický kontakt byl přesunem na distanc omezen. Bydlel jsem na corridoru s 8 studenty, 5 Švédy. Bezvadné. 
	online výuka: 


