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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ano, sama jsem si některé zaregistrovala. Pojí se s tím ale obíhání departmentů a různých osob, musíte si veškeré 
změny zařídit a dojednat sami.  
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Ne, pouze jsem na přihlášce vyplňovala dokument, kde jsem uváděla, na jaké úrovni mám angličtinu. Dokument 
musel být potvrzený kompetentní osobou z Komunikativního modulu FHS.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Pravděpodobně ano, ale o podmínky jsem se podrobněji nezajímala.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
http://www.dur.ac.uk/international/prospectivestudents/  
https://www.dur.ac.uk/courses/  
http://www.dsu.org.uk/  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnost se mi zdála stejná jako na FHS.  
  
  
  

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

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Profesoři se mi snažili vyjít vstříc a nastavit individuální podmínky testování vzhledem k tomu, že jsem přijela v půlce 
akademického roku. Byli ochotní, rychle komunikovali přes email a byli často k zastižení ve škole. 
Negativně hodnotím přístup zahraničního oddělení v Durhamu. V době, kdy jsem byla v Praze, komunikovali se mnou 
a řešili problémy, nicméně po mém příjezdu se od většiny záležitostí distancovali a člověk musel vyhledat jiné osoby 
a věci si zařídit sám. Stejnou kritiku vznesli i ostatní Erasmus studenti přijíždějící v lednu. Absolutní selhání pak vidím 
ve zrušení jediné (!) úvodní Erasmus schůzky pro nové studenty s prohlášením, že si vše vlastně můžeme zařídit sami 
(od změny předmětů na různých departmentech po vyřízení žádosti o neplacení daní v Durhamu a podobně), 
případně se zeptat spolužáků, které jsme v té době ale ještě neznali. Zahraniční oddělení na FHS oproti tomuto 
funguje podstatně kvalitněji.  
  
  
  



Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Doporučuji vyjet na dobu září – březen, kdy je život na univerzitě nejaktivnější. Já jsem si zvolila jiné období a 
nemohu říct, že to bylo úplně šťastné rozhodnutí. Je lepší více si prostudovat harmonogram – jednotlivé termy, 
prázdniny a zkouškové, na základě čehož se pak rozhodnout.  
Co se týče ubytování, nejlepší je přijet do Durhamu tzv. na blind a sehnat si jej na místě. Uvidíte, do čeho jdete, aniž 
byste museli podepisovat smlouvu předem.  
Univerzita nabízí spoustu vyžití ve volném čase v rámci Societies (viz link výše), za sebe doporučuji African Singing 
and Drumming society, v rámci které jsme měli skoro každý týden vystoupení, a to dokonce i ve slavné durhamské 
katedrále. Slyšela jsem, že i Walking Society je dobrá (kvalitní obuv s sebou). Je možno přihlásit se do 
kolejního/univerzitního sportovního týmu, já hrála za kolejní badmintonový B-team.  
  
  

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. Budeme moc rádi, když nám zašlete také FOTOGRAFII zahraniční univerzity, 

popř. také odkaz na váš BLOG, psal/a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. 
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