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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ano, studenti mají možnost vybírat si kurzy na Queen´s campus. Každopádně fakulta nabízí dosti široký výběr sama o 
sobě a není nutno kombinovat.  
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Ne, žádný zvláštní dokument jsem nemusela dodávat. Zahraniční oddělení vypracovalo mé hodnocení angličtiny a ze 
své vlastní iniciativy jsem s přihláškou poslala i potvrzení o absolvování certifikátu z angličtiny.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Já jsem od Durhamu nic extra navíc nedostala.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
http://www.dur.ac.uk/ 
http://www.dur.ac.uk/anthropology/ 
Stránky jsou dostačující, ale k podrobnostem se tam nedostanete. Nejlepší způsob je přímo kontaktovat 
koordinátory na zahraniční univerzitě, kteří rádi pomůžou a odpoví rychle. V druhém případě já osobně ráda pomůžu 
každému, kdo se do Durhamu chystá.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Docházet na přednášky zase tak náročné není, naučit se poslouchat, překládat a dělat si poznámky už vyžaduje 
trochu praxe. Dvakrát za trimestr bývají semináře, kde se pracuje ve skupinkách na užších tématech, docházka je 
povinná. Trimestr se většinou uzavírá formou eseje, která vyžaduje docela hlubokou přípravu. Na druhou stranu 
forma výuky v Durhamu a FHS se úplně liší – individuální přístup profesorů, jejich zážitky z terénu, prostor k debatě a 
výuka neprobíhá podle jmen, dat nebo teoretické praxe, ale podle zájmových oblastí.   
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Department of Anthropology a téměř všechny jeho moduly měly na Erasmus studenty požadavek závěrečné eseje. 
Téma si student někde mohl zvolit sám, jindy mu bylo přiděleno. Příprava by se podcenit neměla + kladou tady na 
eseje velký důraz. V porovnání s FHS mě ohromil fakt, že člověk, který opravuje moji esej, je ještě dále kontrolován 
dalšími lidmi, aby nemohlo dojít k subjektivnímu hodnocení – to by FHS potřebovalo.  
  
  
  

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

http://www.dur.ac.uk/
http://www.dur.ac.uk/anthropology/


Pozitivní je tam všechno: přístup profesorů, kteří se každému studentu věnují na maximum, odpovídají na dotazy, i 
když toho mají hodně a snaží se jim studium zpříjemnit. Výuka je veselejší, názorná, není to jen pasivní poslouchání 
nudné přednášky-i Angličané znají vtipy. Hodně prostoru pro debaty, a když má student jakýkoli problém s čímkoli, 
tak se ihned najde někdo, kdo se o něj postará. Erasmus koordinátorka v Durhamu je naprosto nejochotnější člověk a 
všechny problémy hned vyřeší. Samozřejmě, že poznáte kupu nových lidí, máte možnost si udělat kontakty, účastnit 
se nejrůznějších akcí a podívat se po okolí. V Durhamu jsem měla po celou dobu pocit, že jsem vysokoškolský 
student, který něco znamená – při nejmenším pro profesory, kteří ve studentech opravdu vidí budoucnost.  
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Durham je ta nejlepší volba – město je malé, dostupné, vybavené vším potřebným a v zásadě studentské. Co se 
anglického počasí týče, svítilo nám tam sluníčko a bylo celkově tepleji, než v ČR. Kupodivu jsem tam jela bez deštníku 
a ani jsem si ho pak nekupovala. Ne že by nepršelo, jen to není tak strašné.  
  
  
  
  
  

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. 


