
DOTAZNÍK PRO STUDENTY UK FHS: PROGRAM ERASMUS 
 

Akademický rok a semestr výjezdu: Studijní obor na FHS: Studium humanitní vzdělanosti 
Název zahraniční univerzity: Newcastle University 
Fakulta na zahraniční univerzitě: School of History, Classics and Archaeology 

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

Netuším, takovouto možnost jsem nevyužila. 
 

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Součástí přihlášky je jazykový dotazník, který by měl být vyplněn učitelem naší fakulty, který je schopen 
posoudit studentovu úroveň angličtiny. Také je vyžadován motivační dopis, obsahující 500 slov. 
 

Poskytuje zahraniční škola/město/stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Netuším, stipendium jsem dostala v rámci programu Erasmus. 
 

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Všechny potřebné informace jsou na stránkách univerzity - http://www.ncl.ac.uk/. Později každý student 
dostane svůj email a login, s jehož pomocí se dostane do studentského systému, kde jsou k dispozici materiály z 
kurzů, ovevzdávárny a známky. 
 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Studium je zcela jinak koncipováno a strukturováno, takže může chvíli trvat než se v něm student zorientuje a 
zvykne si na něj.  Univerzita v Newcastlu také patří mezi 100 nejlepších univerzit v Británii, proto doporučuji 
počítat i s vysokou úrovní požadavků, ať už se to týká samostudia, četby a studia četné literatury nebo 
vysokých požadovků ny úroveň angličtiny. 
 
Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 

Zkoušky jsou zcela jinak koncipovány a většina finálních známek se skládá z course work, attendance a final 
essay či final test. Je potřeba pracovat a učit se průběžně během semestru, jelikož známku netvoří pouze 
závěrečná práce, ale také ostatní aspekty. Student a jeho výsledky jsou vnímány komplexně a neodvíjí se jen od 
jedné závěrečné zkoušky, což vidím jako výhodu. 
 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Systém studia na zahraniční univerzitě mi vyhovoval a také jsem často využívala pomoci učitelů a možnosti 
knihoven a studoven, které se nabízely. Celkově by se systém této zahraniční univerzity dal definovat jako velice 
dobře zorganizovaný a zaměřený na studenta. Systém známkování mi také přijde logičtější, vzhledem k tomu, že 
známky z našich předmětů se odvíjí často čistě od jedné závěrečné zkoušky nebo testu, takže když zrovna 
nemáte "nejlepší den" máte smůlu a v indexu bude jedna špatná známka reflektující de fakto celou vaši 
semestrální práci. Takto se však dle mého názoru kontinuální práce studenta reflektovat nedá. 
 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Všem zájemcům o studium v Anglosaském světě bych tuto univerzitu vřele doporučila :) 
 

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. 

mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz

