
 zajímavá zkušenost 

 procvičení cizího jazyka 

 nová přátelství 

 poznání nové kultury i té vlastní 

 plus ve výběrovém řízení do programu Erasmus+ 

 užitečná položka do životopisu 

Proč se zapojit do programu Buddy?  



 Erasmus+ (Evropa) 
 meziuniverzitní dohody (obvykle mimo EU) 
 UPCES (USA) 
 další programy 
 studenti anglického programu SHV (příp. 

magisterských programů v angličtině) 
 

 ZS 16/17: 49 studentů (Belgie, Brazílie, Dánsko, 
Finsko, Francie, Irsko, Island, Německo, Nizozemí, 
Polsko, Španělsko, Turecko, UK) + 70 USA studentů 

Kdo jsou zahraniční studenti na 
FHS? 



Zaregistrujte se do databáze My 
Section. 

Vyberte si zahraniční studenty. 

Co nejdříve je kontaktujte. 

Domluvte si setkání (ideálně hned po 
příjezdu studenta do Prahy), vyměňte si 
telefonní čísla. 

Jak se zapojit? 

http://cuni.mysection.cz/register/buddy
http://cuni.mysection.cz/register/buddy


Důležitá data 

Doporučený den příjezdu: 19. 9. 2016 

(pondělí) 

Orientační týden: 20.–23. 9. 2016 

Welcome Party: 23. 9. 2016 od 19h 

(pátek) 



 

 

 

• Kontaktujte studenty ještě před jejich příjezdem do ČR. 

• Zásadní je „PICK UP“ a první dny po příjezdu. 

• Studenti se mají na koho obrátit: Buddy x zahraniční 
oddělení FHS. 

• Následné aktivity záleží jen na vás a na tom, jak si se 
svými svěřenci budete rozumět. 

• Spolupracujte s ostatními studenty (IC CUNI). 

Hlavní úkol buddyho: 
psychická podpora studentů :) 



Co zajišťuje zahraniční oddělení 
FHS? 

 v průběhu orientačního týdne 

 vše spojené se studiem (průkaz studenta UK, 
informace o kurzech, SIS atp.), MHD, SIM karta, 
zdravotní pojišťovna 

 prosíme, nezařizujte (ani kdyby vás o to studenti 
žádali) 

 informační materiály a mapy Prahy 

 základní informace o kolejích / ubytování v soukromí 



 většina FHS zahr. studentů Na Větrníku   

 ubytovací kancelář (úřední hodiny) – NUTNÁ 
NÁVŠTĚVA (podpis smlouvy a další formality  

 nonstop recepce (příjezd mimo úřední hodiny 
ubytovací kanceláře) 

 internet:  pevné připojení (kabel s sebou) 

 

 viz Buddy Guide 

Ubytování na koleji 

http://fhs.cuni.cz/FHS-285-version1-buddy_guide_fhs_zs16_17.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-285-version1-buddy_guide_fhs_zs16_17.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-285-version1-buddy_guide_fhs_zs16_17.pdf


 kde je nejbližší obchod s potravinami, 
bankomat, lékárna… 

 připojení na internet 

 doprava a orientace po Praze 

 fungování menzy 

 trávení volného času v Praze i mimo Prahu 

 překlady českých e-mailů, inzerátů… 

Časté dotazy studentů 



 České kulturní zvyklosti: zouvání, spropitné, otevírací 
doba obchodů (víkendy), čas jídla, tykání/vykání, 
základní česká slovíčka, obezřetnost v centru… 

 Kulturní šok: vzrušení z nového a strach z neznámého; 
může se projevit i během pobytu ve zdánlivě blízké 
kultuře. 

 Tipy: 

 Festivaly, výstavy, kina, kluby, divadla, kavárny, hospody, 
parky… 

 Výlety mimo Prahu 

Buddy: velvyslanec české kultury 



 Program Buddy 

 UPCES (kurzy) 

 Charles University International Club – IC CUNI 

 

Lenka Lukešová (přijíždějící studenti , fakultní koordinátor programu 
Buddy) 

Hana Stehlíková (vyjíždějící studenti, fakultní koordinátor programu 
Buddy) 

• Konzultační hodiny: http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html 

• E-mail: zahranicni@fhs.cuni.cz, tel.: 251 080 334 

• Internetové stránky: fhs.cuni.cz/FHS-12.html 

• Facebook: International students, Faculty of Humanities, CU in Prague 
nebo zahraniční oddělení FHS UK 

• Twitter: zahrfhs 

Kontakty, odkazy 

http://fhs.cuni.cz/FHS-285.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-285.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3
http://www.ic-cuni.cz/
http://www.ic-cuni.cz/
http://www.ic-cuni.cz/
http://www.ic-cuni.cz/
http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-111.html
mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz
http://fhs.cuni.cz/FHS-12.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-12.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-12.html
https://www.facebook.com/groups/222810057846762/
https://www.facebook.com/ZahranicniOddeleniUKFHS


 Informační schůzka pro studenty: 

 

19.9. 2016 15:00, Jinonice 6022 

Program Erasmus+ 




