
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 

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 a 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?

 Jak coronavirová pandemie ovlivnila Vaše studium na partnerské univerzitě a zahraniční pobyt obecně?

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. 

nebesver
Text napsaný psacím strojem
Poučení: Vyplněním tohoto dokumentu uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208 (dále jen „UK“), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu a jeho přílohách, a to za účelem vyhodnocení mobilit v rámci projektu Erasmus+ na Univerzitě Karlově. V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.
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	Zahraniční univerzita: Durham University
	Rok, semestr: ZS a LS 2020/2021
	Kurzy z jiných fakult: Student si může zapsat i předměty z jiných kateder, je tam myslím nějaké omezení, ale obecně byli hodně flexibilní a vstřícní, tak by to pravděpodobně nebyl problém. Sama jsem možnosti nevyužila, protože byl na katedře antropologie velký výběr.
	Stipendium: O konkrétní možnosti nevím.
	Odkazy: Zde se dají snadno vyhledat kurzy (tzv. moduly) v rámci bakalářského studia podle kateder:https://www.dur.ac.uk/faculty.handbook/Tady v rámci magisterského studia:https://www.dur.ac.uk/postgraduate.modules/
	Jazyková způsobilost: Nepotřebuje.
	Další informace: Erasmus studenti (aspoň když jsem tam byla já) nemohou bydlet na koleji, ale musejí si ubytování hledat sami. Nakonec jsem si ubytování našla ve sdíleném řadovém domě s dalšími studenty (to je asi nejběžnější) přes facebookovou skupinu  "Durham Uni Find a Housemate", také je asi dobrá stránka https://www.spareroom.co.uk/.Durham je krásné malé město s obří katedrálou a všude v okolí jsou lesy a pole, určitě doporučuju. :)
	Zahraniční fakulta: Department of Anthropology
	Kontakt: 
	Obor na FHS: [Studium humanitní vzdělanosti]
	Náročnost studia: Náročnost mi přišla srovnatelná s prvním ročníkem magisterského studia antropologie na FHS, ale vždy záleží kolik si toho člověk nabere a jací jsou učitelé. Na závěru většiny kurzů, které jsem měla v Durhamu, bylo nutné napsat esej. Zkoušku jsem měla vlastně jenom jednu, byla písemná a formou v podstatě mini esejí.
	Náročnost zkoušek: Na katedře antropologie v Durhamu je velký výběr předmětů. Jako hlavní výhoda mi přijde, že jejich katedra antropologie zahrnuje jak sociální antropologii, tak medicínskou a evoluční antropologii. Je tam tedy velký výběr jak společenských tak víc biologicky zaměřených předmětů.Obecně Durham je v podstatě malé univerzitní město, tak to přináší mnoho výhod. Pravděpodobně většina aktivit bude určitým způsobem spjata s univerzitou. Studenti (i Erasmus studenti) jsou přiřazeni k jedné z mnoha kolejí a přestože tam Erasmus studenti nemohou být ubytovaní, organizuje kolej mnoho akcí a poskytuje podporu, kterou mohou všichni využívat. Člověk se také obvykle může účastnit akcí na jiných kolejích. V rámci univerzity je také mnoho spolků, do kterých se člověk může zapojit.
	Coronavirus: Výuka v prvním trimestru ( podzim 2020) probíhala jak online, tak osobně. Některé kurzy byly online, ale třeba seminář v menším počtu studentů k nim byl několikrát osobně. Magisterské předměty, které jsem měla a bylo tam méně studentů, probíhaly osobně v učebně (s rozestupy a s rouškami). I tak jsem ale větší část předmětů měla online. V dalším trimestru (jaro 2021) už bylo vše online. Nicméně, knihovna zůstala otevřená, takže bylo možné tam chodit studovat (bylo nutné rezervovat si místo a mít roušku). V průběhu roku univerzita, koleje a spolky organizovaly různé akce online (např. pub quizy a kurzy online (např. jógy nebo tance), až v posledním trimestru začaly být různé společenské akce i osobně.   
	online výuka: 


