
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 
 

Akademický rok a semestr výjezdu: 2012/2013 (zimní semestr) 
Studijní program na FHS:  Obecná antropologie 
Název zahraniční univerzity: Durham University 
Fakulta na zahraniční univerzitě: Department of Anthropology 

Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsán/-a? 
Ano, původně jsem chtěl tuto možnost využít, ale nakonec jsem se spokojil s nabídkou kurzů jednoho departmentu.  
  

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

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

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
https://www.dur.ac.uk/  
Na stránkách univerzity je většina důležitých informací pohodlně k dohledání. Informace k magisterským kurzům je 
nesnadnější hledat skrz Faculty Handbook. (https://www.dur.ac.uk/postgraduate.modules/)  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Požadavky na studenty během semestru jsou obecně srovnatelné jako na FHS. Většina kurzů probíhá seminární 
formou a předpokládá se domácí příprava založená na poměrně rozsáhlé četbě. Nicméně aktivita na seminářích 
nemá žádný vliv na konečnou známku.   
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Žádné ústní zkoušky se v Durhamu neskládají. Všechny kurzy jsou ukončeny esejí, která tvoří 100% známky. Během 
semestru mají všichni studenti možnost (v některých kurzech povinnost) odevzdat takzvanou formative essay (nástin 
jak bude vypadat závěrečná práce), na jejímž základě vám vyučující „poradí“, na co si dát při psaní závěrečné eseje 
pozor.   
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Jednoznačné pozitivum je opravdu kosmopolitní charakter univerzity. Z celkového počtu studentů na univerzitě je 
více než třetina mezinárodních studentů a stejná situace je i mezi vyučujícími. Právě toto kosmopolitní prostředí dává 
studiu, zvlášť potom studiu antropologie, další rozměr.  
  

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

Ačkoliv jsem tak sám nepostupoval, doporučil bych hledat ubytování až po příjezdu do Durhamu. S univerzitou je 
možné domluvit přechodné (například týdenní) bydlení na koleji, během kterého můžete pohodlně najít bydlení 
podle vašich představ.  
  

Kontakt (pokud uvedete, budou se na Vás moci obrátit studenti s dalšími dotazy): 
 
 

https://www.dur.ac.uk/postgraduate.modules/


Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu. Vyplněný dotazník 
zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. Budeme rádi, když nám zašlete také FOTOGRAFII zahraniční univerzity, popř. odkaz na BLOG, psal/-a-li 

jste si během pobytu v zahraničí nějaký. 

mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz

