
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: Uppsala University
	Rok, semestr: 2020/2021 - zimní + jarní
	Kurzy z jiných fakult: Nejsem si jistá, jestli by šlo vybírat předměty i z jiných fakult, každopádně v rámci Faculty of Social Sciences si lze vybírat z různých kateder.
	Stipendium: Pokud jedete přes Erasmus, tak se vás další poskytovaná stipendia netýkají. Pokud byste se ale rozhodli na univerzitě studovat full-time, tak lze žádat o celou řadu stipendií.
	Odkazy: https://www.uu.se/en/admissions/exchange/Z nějakého důvodu tam však nelze nalézt předměty z katedry sociologie, se kterou máme smlouvu, tak raději připojuji odkaz i na jejich web. Raději bych se však o nabízených předmětech v angličtině informovala přímo u koordinátora, jelikož jich nebývá mnoho. https://www.soc.uu.se/?languageId=1
	Jazyková způsobilost: Ne.
	Další informace: Pokud máte jakékoliv konkrétní dotazy, tak mě kontaktujte. :)
	Zahraniční fakulta: Faculty of Social Sciences
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Je to jiný systém. Já zde navíc studuji v době pandemie, takže veškerá výuka i zkoušky jsou online, tudíž nemohu porovnávat s tím, jak to tu funguje normálně. Všechny předměty však mají jak přednášky, tak i semináře, kde studenti musejí diskutovat o načtených textech mezi sebou a pak své postoje prezentovat lektorům. Odevzdávají se průběžně menší úkoly (třeba dvoustránkové position papers) a předmět bývá zakončen odevzdáním finálního projektu (cca 10 stránek), který může mít různou podobu (návrh výzkumu, napsání vlastního článku apod.). Nebo na konci předmětu napíšete několik esejí na zadaná témata. Velkým rozdílem je, že se během 1-2 měsíců soustředíte na jeden či dva předměty a zkoušku máte hned po jeho ukončení, není třeba nic memorovat. Na FHS jsem toho nepotřebovala psát tolik jako tady. Celkově bych studium v Uppsale hodnotila jako časově náročnější, ale pokud se na FHS neflákáte, tak vás naše fakulta umí velmi dobře připravit i na studium v Uppsale.
	Náročnost zkoušek: Pozitiva: -více skupinových prací než na FHS-semináře se opravdu zaměřují na kritické hodnocení textů a studenti jsou bráni téměř jako rovní vyučujícím + líbí se mi, že během seminářů studenti vedou diskuze mezi sebou-nememorují se kvanta teoretických záležitostí, ale s informacemi se prakticky pracuje a aplikují se na různé situace Negativa:-oproti FHS tady někdy trvá opravení zkoušky i měsíc (osobně jsem to ale zatím nezažila)
	Coronavirus: Výrazně. Veškeré učivo je online a nevyužívám univerzitních budov. Studentský život organizovaný studentskými spolky téměř neexistuje. Z toho důvodu jsem ráda, že bydlím na koridoru s dalšími devíti lidmi, mezi nimiž mám několik dobrých kamarádů, díky nimž je situace snesitelnější. Restaurace a obchody nejsou zavřené, tudíž je kam zajít. Cestovat po Švédsku se taky může. Jsou země, kde je situace aktuálně mnohem horší, ale samozřejmě bych byla radši, kdybych studovala v běžném režimu. 
	online výuka: 


