NA ERASMA NEPOJEDU!
Přinášíme vám konečné výsledky průzkumu Na Erasma nepojedu! Vyhodnocení vychází ze 427 odpovědí.
Rádi bychom vaše obavy alespoň trochu zmírnili.
1.)
Nejvíce se bojíte, že nezvládnete dohnat zkoušky na FHS:
→ Koncipujte celé studium tak, abyste se semestrem v zahraničí počítali a povinné atesty splnili před odjezdem / po návratu.
Vyjeďte v letním semestru. Na dohnání zkoušek na FHS budete mít celé letní prázdniny / září.
2.)
Na druhém místě se umístila finanční stránka:
→ Přidělené stipendium ve většině zemí stačí k pokrytí všech nejdůležitějších výdajů.
Nevybírejte si hlavní město, tam je ubytování (největší položka ve výdajích) většinou výrazně dražší, přičemž přidělované stipendium je stejné pro celou zemi.
3.)
Máte vážné obavy, že nedokončíte FHS v řádném termínu:
→ Ano, dokončit FHS za 3 roky a přitom strávit 1–2 semestry v zahraničí, to se podaří málokomu. Pokud se vám to však podaří, náležitě to zdůrazněte ve svém CV.
4.)
Bojíte se, že nezvládnete zkoušky v zahraničí:
→ Na většině zahraničních univerzit máte na složení zkoušky stejně jako na FHS také 3 pokusy. Pokud ani toto zjištění Vaši obavu nesnížilo, vyberte si zemi, kde vyučovací
jazyk není zároveň jazykem dané země. S ostatními studenty budete na stejné úrovni a ne v nevýhodě jako například oproti francouzským, britským či španělským
studentům. Ale i v těchto zemích se zkoušky zvládnout dají, zeptejte se kamarádů, kteří už na Erasmu byli.
5.)
Bojíte se administrativy:
→ Nebojte se! Ač se administrativní procedura může na první pohled zdát složitá, ve skutečnosti tomu tak není. Koordinátorka na zahraničním oddělení FHS vám vše
důležité vysvětlí a v případě potíží pomůže. A hlavně: všechny administrativní kroky mají svůj význam, stačí se nad nimi trochu zamyslet. Všechny zbytečné dokumenty
byly díky on-line aplikaci zrušeny.
6.)
Nemáte dostatek informací:
→ Přijďte na některý z informačních seminářů pořádaných zahraničním oddělením FHS či IPC UK. Navštivte naše internetové stránky
nebo naši kancelář v Jinonicích (6018). Veškeré informace jsou k dispozici – stačí jen věnovat chvíli času jejich prostudování.
7.)
Nechcete jet sami:
→ Přihlaste s kamarádem/kamarádkou. Na většinu partnerských univerzit posíláme 2 či více studentů. A když ne my, tak jiná fakulta UK, či jiná česká univerzita/VŠ.
8.)
Máte pocit, že nemáte dostatečné jazykové znalosti:
→ Navštěvujte některé z jazykových kurzů nebo kurzů v cizích jazycích nabízených FHS či UK. Staňte se tutorem některého zahraničního studenta a jazykové dovednosti si
tak osvojte a vyzkoušejte v praxi. Bližší informace o tutoringu naleznete zde. Pokud splníte zkoušku OJAK, můžete si být téměř jistí, že studium v angličtině zvládnete.
9.)
Zdá se vám, že atraktivních míst/univerzit není dostatek:
→ Prohlédněte si znovu a pozorně naši nabídku. Určitě v ní není žádná lákavá univerzita? Pak povzbuďte svého učitele / vedoucího katedry, aby založení vhodné smlouvy
inicioval.
10.) Nechcete přijít o přátele:
→ Jedna lidová moudrost praví, že pravé přátele poznáte tak, že když vy opustíte je, oni neopustí vás. Přátele na celý život můžete najít právě i v zahraničí.
11.) Bojíte se o místo na koleji:
→ Tato se převážné většiny z vás netýká. Pokud ano, nemusí: napíšeme vám pro koleje potvrzení o pobytu na Erasmu.

Jaké jsou podle vás největší překážky výjezdu?
Čeho se nejvíce obáváte?
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