
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS 

Akademický rok a semestr výjezdu:  

Studijní obor na FHS:  

Název zahraniční univerzity:  

Fakulta na zahraniční univerzitě:  

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

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

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

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

 

 

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



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

 

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

 

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

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. 


	Zahraniční univerzita: Durham University
	Rok, semestr: 2017/2018
	Kurzy z jiných fakult: Upřímně jsem se nepokoušel zapisovat předměty z jiného Departmentu, než z toho, na kterém jsem byl zapsán. Studenti byli přiděleni konkrétním koordinátorům/koordinátorkám na příslušných Departmentech a s nimi konzultovali výběr předmětů. Domnívám se, že je v zásadě preferované zapisovat předměty z příslušného Departmentu, a to i kvůli ekvivalentům.
	Stipendium: Nikoliv. Žádná stipendia nad rámec původně schváleného k dispozici nejsou.
	Odkazy: https://www.dur.ac.uk/Všechny potřebné informace jsou na stránkách univerzity. Je ale rozhodně dobré se přidat do různých skupin na sociální síti Facebook, například kvůli shánění bydlení (např. Durham Uni find a housmate), ale i kvůli sdílení dalších radostí a starostí. Dobré je projít si i facebookové stránky jednotlivých Society, které při univerzitě fungují.
	Jazyková způsobilost: Ano, vyžaduje. Poskytuje speciální formulář, který jsem si nechal potvrdit na Jazykovém oddělení UK, ti ho bez problémů vyplnili na základě úspěšně složené zkoušky úrovně B2. 
	Srovnání s FHS: Zaměření na eseje daleko více nutí spojovat získané poznatky, kontextualizovat. Po první eseji student/ka získají individuální feedback, který zapracovávají do výsledné práce.
	Další informace: Školu rozhodně doporučuju. Překrásné město a vlídní lidé, antropologie na vysoké úrovni. 
	Zahraniční fakulta: Durham University, Department of Social Anthropology
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Obecná antropologie – integrální studium člověka]
	Náročnost studia: Studium mi připadalo podobně náročné. Zkoušky jsou daleko více založené na psaní esejí, vlastní invenci a propojovování sesbíraných poznatků. Vyučující jsou vstřícní vůči non-native speakers, je možné si zapsat i kurzy akademického psaní atp. 
	Náročnost zkoušek: viz předchozí


