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

Sociální a kulturní ekologie

Název zahraniční univerzity:

Sabanci University, Istanbul

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?

Pokud vím, tak ano (sama jsem to nepotřebovala), ale u některých kurzů jen po dohodě s vyučujícími.

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

Nevyžaduje.

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

Ne.

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

Zahraniční oddělení na Sabanci se o studenty stará opravdu dobře, takže není problém
dohledat/doptat se na info o čemkoliv. Něco málo:
Kurzy na univerzitě http://www.sabanciuniv.edu/en/prospective-students/graduate/course-catalog
Skvělé informační centrum s online katalogem a databázemi http://www.sabanciuniv.edu/bm/
Sportovní aktivity v kampusu http://www.sabanciuniv.edu/spor/en
Studentské kluby http://clubs.sabanciuniv.edu/en

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

Výuka je hodně náročná. Já studuji magisterské studium, takže podle toho to i vypadalo - místo
zkoušek jsme většinou měli psát eseje (kolem 8 stránek) a závěrečné research papery (kolem 20
stránek), dělat prezentace, každý týden číst množství odborného textu a na hodinách (které trvají
kolem 170 minut) se účastnit diskuzí. Bakalářské kurzy jsou více o závěrečných zkouškách, nicméně
aktivita na hodinách je požadována opravdu všude..
Celkově je to více o diskuzi a jakési kolektivní rozpravě, pro kterou se automaticky vyžaduje příprava
doma.

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

Jak už jsem řekla, se zkouškami (až na jedinou, ze základů turečtiny) na Sabanci zkušenost nemám. Ale
závěrečné práce byly velmi náročné, dlouhé a vyžadovaly spoustu času a přečtené literatury. Ale když
si člověk dobře rozvrhne čas, určitě se to dá v pohodě zvládnout. Taky záleží obor od oboru - moje
humanitně zaměřené kurzy se v mnohém lišily od těch ekonomických nebo technických.

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

Pozitivní byl pro mě celkově kritický přístup na Sabanci. Nic není prezentováno jako absolutní pravda,
vyžaduje se diskuze a každý názor je vítaný. Také jsem se dostala k nové literatuře, mohla porovnat
kulturní zázemí a z něho vycházející zkušenosti a názory ostatních studentů apod.
Negativní pro mě byla v určitém smyslu náročnost, kterou jsem na začátku nečekala, a neměla jsem
tolik volného času, ve který jsem doufala. Dále fakt, že kampus (všechny budovy, administrativa,
fakulty i koleje) se nacházejí na periferii Istanbulu, a z centra, kde většina studentů bydlí, tam jezdí jen
autobusy kolem 60 minut - záleží na dopravě, která je v Istanbulu často šílená (nepřeháním). Budoucí
studenty také varuju před úřady a radím se obrnit trpělivostí, někdy je to na dlouho.
Celkově je ale na Sabanci opravdu dobré zázemí a všichni jsou velmi nápomocní (typická turecká
vlastnost, která je ostatně znát po celém městě, nejen ve škole).
Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit?

Snad jen, že vřele doporučuju a pro ty, co se pro Istanbul rozhodnou, malá rada: shánějte si ubytování
nejlépe ve čtvrti Kadiköy na asijské straně města. Do školy odtud jezdí autobusy, je to velmi příjemná a
multikulturní část města, kde žije spousta studentů a cizinců, a navíc není tak frekventovaná jako
Taksim a další oblasti na evropské straně. Kampus na univerzitě pro bydlení nedoporučuju. Je tam sice
všechno, co studenti potřebují včetně medical centre apod., nicméně člověk nemá vůbec pocit, že se
nachází v Istanbulu, a peníze za nájem vyjdou skoro nastejno.

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.

