DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS
Akademický rok a semestr výjezdu: 2013/2014 2. semestr
Studijní obor na FHS:

Studium humanitní vzdělanosti

Název zahraniční univerzity:

Sabanci University

Fakulta na zahraniční univerzitě:

FASS

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

Ano

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

Ne

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

Tuto informaci jsem si nezjištoval, ale řekl bych, že neposkytuje.

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

Většina informací se dá dohledat na školním webu.
http://www.sabanciuniv.edu/en?undefined?undefined

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

Na SU si kredity musíte více odpracovat (ne však zas o tolik).

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

Než na tuto otázku mohu odpovědět, musím zmínit fakt, že na SU jsou na studenta kladeny nároky v
průběhu celého semestru (domácí úkoly, testy, prezentace, docházka, atd...) a nikoliv pouze ve
zkouškovém období tak jako tomu je na FHS. Tento systém vnímám převážně pozitivně a to především
proto, že známka není odvozena z jednoho jediného testu, ale skládá se z mnoha různých úloh,
přičemž každá z nich má určitou váhu. Závěrečné testy většinou pouze shrnují látku probranou na
cvičeních a z domácích úkolů, plníte-li tedy své povinnosti v průběhu semestr, tak nemáte žádný větší
problém.

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

SU je škola soukromá a navíc velmi drahá a podle toho taky vypadají služby, které škola nabízí.
Srovnávat tedy není úplně fér.

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

Pokud chcete bydlet mimo kampus, není problém se ubytovat na kolejích a ubytování ve městě si najít
až poté, je však třeba mít na paměti, že doprava do školy zabere dost času. Rozhodně si pořidte
Museum card (poptejte se lidí z ESN).
Rád odpovím Vaše další dotazy :-)

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.

