DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS
Akademický rok a semestr výjezdu: 2014/ 2015 Letní semestr
Studijní obor na FHS:

Historická sociologie

Název zahraniční univerzity:

Sabanci University

Fakulta na zahraniční univerzitě:

Faculty of Arts and Social Sciences

Je možné vybírat si kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a?

Ano je to možné. Je možné si vybrat z relativně velkého množství kurzů, jelikož většina kurzů na dané
univerzitě se vyučuje pouze v anglickém jazyce.

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký?

Ne nevyžaduje.

Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty?

Myslím, že ne nebo alespoň o ničem takovém nevím.

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.:

Webové stránky univerzity jsou relativně přehledné a je možné na nich najít informace o nabízených
kurzech - http://www.sabanciuniv.edu/en.

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?

Je to individuální, záleží na kurzu a požadavcích jednotlivých učitelů, ale obecně se mi zdá náročnost na
splnění kurzy vyšší na zahraniční univerzitě. Vyžaduje se od studentů příprava během celého semestru.
Myslím, že tak dva kurzy na domácí univerzitě odpovídají jednomu kurzu na zahraniční univerzitě. Na
druhou stranu kurzy na zahraniční univerzitě jsou více kreditově odhodnocené.

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?

Toto je věc velice indiviuální a záleží na jednotlivých kurzech, ale obecně bych řekla, že náročnost
zkoušek je podobná jako na FHS.

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS?

Zahraniční univerzita má lepší materiální zázemí, mám tím namysli například vybavenost knihovny.
Jinak také na zahraniční univerzitě byl kladen větší důraz na diskuzi studentů a na vlastní studium. Což
má své kladné, ale i záporné stránky.

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit?

Tato univerzita dle mého názoru poskytuje dobré vzdělání a zázemí pro své studenty. Připravte se na
to, že budete muset každý týden číst několik anglických článků. Ale pokud člověk úplně nepodcení
přípravu, tak to není nic nezvladatelného. A vyučující jsou většinou velice milí a ochotní pomoci. Také je
dobré si uvědomit, že školní kampus se nachází na okraji města a toto je dobré zohlednit při výběru
ubytování, ale bydlení na koleji bych nedoporučovala. Také je dobré si vybrat kurzy tak, aby jste je měli
maximálně 3krát do týdne vzhledem ke vzdálenosti univerzity od centra.

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.

