ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY STUDENTŮ: ZS 2010 SKE, ZS 2010 SKEDOTAZNÍK PRO
STUDENTY FHS UK (STUDIUM V ZAHRANIČÍ)
Akademický rok a semestr výjezdu: ZS 2010
Země výjezdu: Švýcarsko
DOMÁCÍ ŠKOLA:
- Obor studia: sociální a kulturní ekologie
- Ročník studia na FHS UK v době výjezdu: 3. magisterský
ZAHRANIČNÍ ŠKOLA:
- Název hostující univerzity: Univerzita Basilej
- Zaměření studia/obor studia na hostující univerzitě: sociologie/udržitelný rozvoj
- Webové stránky: www.unibas.ch
- Jazyk výuky: němčina
- Délka pobytu: 4 měsíce

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM:
Kde jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/a?
Na stránkách FHS UK.

Dokumenty (Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční školu?):
Stejné jako na všechny jiné univerzity v rámci meziuniverzitních dohod, tj. žádost, motivační
dopis, životopis, 2 doporučení, přehled dosavadních studijních výsledků, doklad o úrovni
znalosti jazyka – vše v němčině a 2x.

Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Jakou?):
ne

Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?):
ne
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Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/a? Kolik pojištění stálo?):
Stačila kopie kartičky evropského pojištění.

Očkování (Bylo třeba se nechat speciálně oočkovat / dodat potvrzení o očkování?):
ne

Doprava (Jak jste se dopravil/a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?):
autem

Stipendium (Kdy Vám bylo přiděleno? Pokrylo Vaše náklady?):
1500 CHF. Pokrylo všechny náklady.

II. PRŮBĚH STUDIA
Orientace (Zúčastnil/a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientace? Kolik stála?):
Nic takového univerzita nepořádá.

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?):
Prostřednictvím online systému Mona. Přihlašovací údaje získá každý při imatrikulaci.
Registrace končí cca měsíc po začátku semestru.
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Kromě tohoto hlavního systému používají někteří vyučující i jiné online systémy, skrze které
diseminují studentům výukové materiály a úkoly.

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Náročnost je podobná. Ale za stejné množství práce je méně kreditů

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?):
Vše je v knihovně nebo online.

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet):
Knihovna je velmi dobře vybavená. Na univerzitě je všude wifi, v hlavní budově jsou PC
místnosti.

Kredity (Používá zahr. univerzita ECTS kredity? Kolik kreditů jste získal/a?):
Používá. Za přednášky bylo jen 1-2, za semináře 2-3 kreditů (na jiných fakultách to ale
může být jinak).

III. PRAKTICKÉ OTÁZKY
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Ubytování (Kde jste byl/a ubytován/a? Jaké byly Vaše náklady na ubytování?):
V Basileji je minimum kolejí. Většina zahraničních studentů včetně mě bydlela v soukromém
pronájmu. Pronájem jsem našla dopředu přes inzeráty na internetu.

Stravování (Kde jste se stravoval/a? Jaké byly Vaše náklady na stravování?):
Většinou doma. V menze stojí jídlo 7 – 10 CHF, ale je chutné.

Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?)
Žádnou jsem nevyhledala.

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/a nejčastěji?):
Kolo. Veřejná doprava je dobrá, ale dražší. S kartičkou Halb tax Abo (náklady na pořízení
150 CHF) můžete jezdit za poloviční jídzné.

Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?):
Ano. Nabídka je velmi široká. Registrace probíhá na začátku semestru.

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se
studiem na FHS?
Učitelé byli více lidé z praxe. Sami se dlouhodobě zabývali tím, co učili.
Výuka probíhala často jen několikrát za semestr ve větších blocích.
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Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech:
www.unibas.ch

Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět / kurz / vyučujícího?
Doporučuji na začátku semestru vyzkoušet více předmětů a zaregistrovat si jen vybrané.

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit?
Připravte si do začátku větší obnos vlastních peněz. Já obdržela první část stipendia
s měsíčním zpožděním.
Náklady na jídlo lze snížit nakupováním za hranicemi – v Německu nebo Francii.

Kontakt:

Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří mají
také zájem o pobyt na této univerzitě.
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na zahranicni@fhs.cuni.cz.

5/5

