
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS  

  

Akademický rok a semestr výjezdu: 2018/2019, zimní semestr 

Studijní obor na FHS: Studia občanského sektoru 

Název zahraniční univerzity:  University of Essex 

Fakulta na zahraniční univerzitě:   Essex Abroad 

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

Ano. Všichni výměnní studenti jsou zapsáni na zahraničním oddělení (Essex Abroad, které samo o sobě žádné 

kurzy nenabízí) a studenti si volí kurzy z libovolných fakult. Ze strany zahraniční univerzity zde není žádné 

omezení. 

  

  

  

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

Ano, stačí potvrzení z fakulty o jazykové způsobilosti. Následně pak první den probíhá jazykový test pro 

všechny nerodilé mluvčí. Studentům s nedostačujícími výsledky jsou pak k povinným kurzům přidány anglické 

hodiny zaměřené na jazykové nedostatky studenta. 

  

  

  

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

Nevím o tom. 

  

  

  

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

 https://www1.essex.ac.uk/modules/ 

https://www.facebook.com/uniofessex/ 

  

  

  

  

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

https://www1.essex.ac.uk/modules/
https://www.facebook.com/uniofessex/


Náročnost studia na zahraniční univerzitě je srovnatelná s FHS. Způsob výuky je také podobný. Jediným 

rozdílem bylo, že student si za semestr volí pouze 3-4 předměty a v průběhu semestru odevzdává větší 

množství prací. 

  

  

  

  

  

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

  Většina mých atestů měla formu eseje. Ne jeden kurz se průměrně psaly 3 eseje v rozsahu 6-8 normostran. 

Písemnou zkoušku jsem měla pouze jednu a ta byla strukturou i náročností obdobná s testy na FHS. 

  

  

  

  

  

  

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

Pozitivně – větší množství zajímavých kurzů a přednášek. 

  

  

  

  

  

  

  

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

Studenty vyjíždějící pouze na semestr bych upozornila na problém s ubytováním. Zahraniční univerzita nabízí 

ubytování v campuse pouze studentů na celý rok.   

 Je zde velmi silná studentská unie, která nabízí neuvěřitelné množství studentských asociací a aktivit. Určitě 

stojí za to se některých aktivit účastnit. 

 https://www.essexstudent.com/colchester/ 

 

  

https://www.essexstudent.com/colchester/


  

Kontakt :  

  

  

  

Děkujeme za vyplnění!  

Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu.  

Vyplněný dotazník zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.  


