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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Je možné si zapsat angličtinu: Academic Reading and Writing nebo Listening and Speaking (10 tamních kreditů), ale 
jinak myslím že ta možnost není.   

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
V přihlášce chtěli potvrzení o absolvování „nějaké“ angličtiny – u mě stačil výpis z bakalářského studia z předmětu 
Anglický jazyk (bakalářské studium jsem nedělala na FHS). Máte-li nějakou mezinárodní zkoušku, můžete použít ji.  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Nevím o tom.   

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Všechno je na stránkách univerzity, ale když člověk hledá předměty v březnu, tak s největší pravděpodobností 
nebudou v září otevřeny nebo vypsány. Konečnou nabídku člověk dostane až v září (v případě výjezdu na ZS).  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Je třeba se připravovat každý týden na seminář – celkem dost četby (v porovnání se semináři na FHS) – obzvláště 
mát-li seminářů více.  
Jinak u anglického kurzu (jak jsem zmínila výše) jsou Portfolio tasks, které zaberou dost času, ale odevzdání je až 
v lednu. A téměř každou hodinu byl domácí úkol, ale myslím, že pak byl nepovinný.   

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Tak nevím, jestli se to dá hodnotit, protože tady je jazyková bariéra. Ale kdybych třeba měla v mateřském jazyce 
dělat zkoušky jako jsou na NCL UNI, tak myslím, že to není moc těžké. Zkoušky jsou formou esejí na 2 – 2,5 hodiny. 
Pro mě bylo celkem těžké za hodinu napsat esej v akademickém stylu.  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Řekla bych, že to je stejné. Porovnávám-li s FHS. Pokud porovnávám s jinými fakultami a školami, které jsem zažila, 
tak na zahraniční universitě je lepší přístup vyučujících ke studentům – nic není problém, ale to na navazujícím studiu 
na FHS je také v pohodě.     

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Jak už jsem zmínila, musí se počítat, že předměty, které si studenti vyberou většinou jsou nepřístupné. A hlavně, 
důležitá informace, kterou jsem se dozvěděla až na místě: pro Erasmus studenty jsou přístupné předměty (zde je 
nazývají moduly) pouze ze stage 1 a 2 – nikoliv ze stage 3, kde jsou předměty nejzajímavější, ale nejsou určeny pro 
Erasmus studenty. Což bylo pro mě zklamání.  
Budete-li vybírat školní ubytování, tak Richardson Road je známá jako místo častých párty a není tam klid pro 
studium. Párty se konají každý den (opravdu každý) během října a listopadu, pak se to na chvíli uklidní. Tohle ale 
nikde napsáno není a Erasmus studenti jsou zde ubytováni a většina z nich si stěžuje na hluk, protože zde bydlí místní 
studenti, kteří jsou v prvním ročníku na univerzitě a nemají téměř žádné povinnosti. Ostatně i prostředí vypadá podle 
toho. Ale zase je to 10 minut do centra. Takže to si chce pořádně rozmyslet. A zvážit to, protože je to opravdu po 
celou dobu – není to jen úvodní týden. Ten by se zvládnout dal. Nejlepší ubytování je tam, kde jsou postgraduální 
studenti: tam je klid. Co se týká privátního ubytování, tak vyhledávanou lokalitou je Jesmond, ale ceny budou asi 
vyšší, to opravdu nevím.   

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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