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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána?
Ano
Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký?
Ne
Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty?
Ne
Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.:
http://iro.sabanciuniv.edu/
http://suis.sabanciuniv.edu/prod/sabanci_www.p_main?coll_code=S&levl_code=G&lang=eng&term_code=200401&
source_page=www

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Většina magisterských předmětů je na SU hodnocena 10 kredity, nicméně délka jedné přednášky je 3 hodiny. Kurzy
jsou velice zajímavé, ale náročné na každotýdenní přípravu a účast na hodinách. To může být problém hlavně pro ty,
kteří se rozhodnou žít mimo kampus v centru Istanbulu. Cesta do školy pak může školním (placeným) autobusem
trvat v určitých částech dne více než hodinu. Kvalita výuky je ale podle mého názoru stejná.

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Zkoušky jsou postavené na vědomostech studenta, které získal při aktivních participacích v hodinách (prezentace,
diskuse). Lektoři mají ale více než o faktické vědomosti zájem o studentův názor, který je podložený silnými a
relevantními argumenty. Zkoušky mohou být velmi náročné pro ty, kteří nejsou zvyklí argumentovat a mají obtíže
s vytvořením si vlastního názoru na probíraná témata, se kterým jsou pak dále schopní pracovat a formovat jej.

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS?
Jako pozitivní hodnotím velký důraz na individualitu studentů, jejich kulturní zázemí a životní zkušenosti. Setkala
jsem se jenom s pozitivním přístupem jak ze strany ostatních studentů, ale také lektorů, kteří mají aktivní zájem dále
se vzdělávat skrze zkušenosti druhých. Na škole panovala skvělá atmosféra rovného přístupu a vztahu mezi
studentem a jeho lektorem.

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

Sabanci je soukromá škola, která nabízí mnoho příjemného zpestření volného času, ale taky aktivit spojených se
studiem. Jediný problém je, že škola je umístěna až za Istanbulem. Tudíž cesta tam a zpět denně zabere minimálně
dvě hodiny. Přestože studenti mohou využít ubytování na kampusu, ochuzují se takto o život v centru města. Velmi
doporučuji uspořádat si rozvrh přednášek tak, aby zabral jeden maximálně dva dny v týdnu. Studenti si takto ušetří
nejen energii potřebnou na zdlouhavé cestování, ale také finance. Školní SU shuttle autobusy jsou ty nejdražší ve
městě.

Kontakt:
Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří mají také zájem o tuto univerzitu.
Vyplněný dotazník prosím zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.

