
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 na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2014

De Monfort University

Faculty of Technology

Ano. Po p!íjezdu je možno upravit celý studijní plán.

Ano. U m! sta"ila zkouška CERT na úrovni C1. Jinak žádají TOUFLE nebo IELTS.

Nevím o tom. Existuje zde fina!ní centrum pro studenty, které lidem z rodin s nižším p"íjmem na 

požádání poskytne pom#rn# hodn# pen#z. Nevím jestli se to však vztahuje i na zahrani!ní studenty, 

kte"í neplatí školné.

Univerzita: http://dmu.ac.uk/home.aspx 

Knihovna: http://www.library.dmu.ac.uk/Services/Otherlibraries/ 

Ubytování v rámci kampusu na koleji: https://www.unite-students.com/ 

První zaškolení po p!ijetí (nutný login): https://gateway-dmu2.induction.org.uk/login.aspx?ReturnUrl=

%2f

Trošku t!žší. Když pominu angli"tinu tak je zde daleko v!tší zam!#ení na práci s literaturou. 

Samostudium a p#íprava na zkoušky na DMU je na druhou stranu daleko provázan!jší s p#ednáškami a 

seminá#i. Texty k p#ednáškám je opravdu nutné "íst. Veškeré p#edm!ty jsou také daleko více zam!#ené 

na praxi (nap#. na Fotografii se nejedná pouze o teorii, ale je b!žné fotit ve studiu s p$j"enými 

fotoaparáty).

Studium humanitní vzd!lanosti



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. 

V prvním trimestru je v!tšina v!cí písemných. Jedná se bu" o esej a kritické komentá#e nebo testy s 

uzav#enými otázkami. Navíc se $asto p#ipravují skupinové prezentace (op!t s širokou škálou zdroj% a 

podklad%). 

Jednozna!n" pozitivn". Je to hlavn" tím, že oproti FHS je DMU (prakticky všechny obory, pokud vím) 

daleko konkrétn"jší. Rozsáhlé studium na FHS je oproti tomu opravdu povrchové a !asto vágní. Na 

DMu má !lov"k po#ád maximáln" 4 p#edm"ty, takže se jim m$že v"novat intenzivn"ji. Navíc skv"lá 

knihovna je otev#ena 24 hodin denn".

Po!ítejte s vysokými výdaji. Není to Londýn, ale i tak je v"tšina v"cí až 3x dražší než v #R. P$ipravte se 

na intenzivní !etbu, mnohahodinové studium (denn") v knihovn". DMU je velmi kulturn" pestrá škola. 

Celou t$etinu tvo$í mezinárodní studenti. V"tšina budov až na architekturu je v rámci kampusu, kde je 

všechno strašn" blízko. Pokud vás zajímají praktické p$edm"ty, grafika, fotografie, design, apod. ur!it" 

je to pro vás ta nejlepší škola. DMU investuje obrovské množství do zázemí. Nap$. studenstký spolek 

Demon Media vyhrál v roce 2013 nejlepší mediální studentský spolek ve Velké Británii a má k dispozici 

televizní studio za 3 mil. liber, které mohou používat všichni !lenové spolku, ve kterém stojí registrace 

pouhých 10 liber na rok. V rámci kampusu najdete i fotagrafická studia, p%j!ovnu produk!ního 

vybavení (kamery, fo&áky, apod.), po!íta!ové laborato$e, fitness centrum a spoustu dalšího.


