DOTAZNÍK PRO STUDENTY FHS UK (STUDIUM V ZAHRANIČÍ)
Akademický rok a semestr výjezdu:zimní semestr 2011/2012
Země výjezdu: Izrael
DOMÁCÍ ŠKOLA:
- Obor studia: Elektronická média a sémiotika
- Ročník studia na FHS UK v době výjezdu: 2.ročník
ZAHRANIČNÍ ŠKOLA:
- Název hostující univerzity, stát: Hebrejská univerzita
- Zaměření studia/obor studia na hostující univerzitě: visiting student
- Webové stránky: http://overseas.huji.ac.il/
- Jazyk výuky: Angličtina
- Délka pobytu: 5 měsíců

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM:
Kde jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/a?
Vlastní hledání na internetu

Dokumenty (Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční školu?):
CV,motivační dopis,studijní plán,doporučující dopis(2x), transcirpt of records,doklad o jazykové
způsobilosti, vyplněná přihláška, kopie pasu, potvrzení o zdravotním stavu

Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Jakou?):
Jako doklad bylo dostačující předchozí studium v anglickém jazyce (transcript of records)

Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?):
Vízum jsem si zařídila v Čechách před odjezdem, trvalo to asi 2 týdny a stálo 950kč/studentský vízum
A2
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Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/a? Kolik pojištění stálo?):
Pojištění vyžadováno bylo, měla jsem sjednané od Unique pojišťovny roční pojištění 4360Kč, nicméně
Hebrejská univerzita nabídla pojištění od Izraelské pojišťovny.

Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o Vašem zdravotním stavu /
očkování?):
Ano, vyžadovala. Stojí zhruba 200-500kč, záleží na doktorovi.

Doprava (Jak jste se dopravil/a na zahr. univerzitu? Kolik cesta stála?):
Letecky- zpáteční letenka stála 467USD, z Tel Avivu do Jeruzaléma-56shekelů, městská doprava6shekelů jedna jízda městskou

Stipendium (Kdo Vám stipendium přidělil? Kdy Vám bylo přiděleno? Pokrylo Vaše náklady?):
Bylo mi přiděleno stipendium z mobility studentů a z programu freemover, pokrylo mi to 90% nákladů

II. PRŮBĚH STUDIA
Orientace (Zúčastnil/a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientace? Kolik stála?):
Ano, pro studenty byla zdarma

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?):
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Registrace probíhala před začátkem semestru v jejich systému, velice jednoduchý a přehledný systém,
žádné komplikace, za pozdní zápis pokutují 20USD

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Mají jiný systém výuky, přednášky či semináře jsou dlouhý, cca 4hodiny. Hodně náročný na čtení,
aktivní docházka a účast na diskuzích, v něděli je normální pracovní den, takže je u výuka

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Více psaní, zkoušky jsou skládány seminární prací v rozsahu 10-15 stránek na dané téma, většina
kurzů měla mid-term zkoušku, hodnocení prací velmi striktní, zcela standardní je, že učitelé nechávají
seminární práci několikrát předělávat, aby se dosáhlo co nejlepší kvality. Minimum pro složení zkoušky
je prezentace na téma ve třídě, většinou byla hodinová, shrnutí 2/3 textů(psaný), napsání seminárky či
test, zcela výjimečný jsou ústní zkoušky(víceméně jen u zkoušky z cizích jazyků a lidé, které mají
problémy se psaním dyslektici apod.)

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?):
Studijní materiály byly většinou k dostání v knihovně, některé knihy jsem si musela koupit, učebnice,
atd. Tisknutí materiálů cca dohromady 150USD

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet):
Knihovna, počítače a internet bylo standardní vybavení campusu.

Kredity (Používá zahr. univerzita ECTS kredity? Kolik kreditů jste získal/a?):
Nepoužívají známkové hodnocení(1,2,..), ale procentuální(100%=1, 65%=3). Jeden Izraelský kredit
by měl odpovídat 1,5 ECTS kreditu.
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III. PRAKTICKÉ OTÁZKY
Ubytování (Kde jste byl/a ubytován/a? Jaké byly Vaše náklady na ubytování?):
Nejdříve jsem bydlela na privátě, cena za pokoj 2000Shekelů, ale po dvou měsících jsem se
přestěhovala na kolej, která je hned vedle university(Reznik). Ceny koleje se liší, studentům ze
zahraničí jsou dávány samozřejmě ty nejdražší(kfar studentim), kol. 600-700USD/měsíc, ale můžete si
zažádat na kolej s Izraelcema a když jste průbojnější povahy tak jí i dostanete, Reznik je horší kvality,
ale mnohem levnější.Koleje jsou zařízené základním nábytkem, bez dek a povlečení. Pakliže tam
budete jenom jeden semestr musíte zaplatit částku za celý pobyt najednou. Rezervace koleje dopředu
není nutná.

Stravování (Kde jste se stravoval/a? Jaké byly Vaše náklady na stravování?):
Stravovala jsem se ve škole a ve fast foodu. Ve škole jedno jídlo vyšlo kol 30shekelů,v restauracích od
50shekelů víš. Hummus a falafel je nejlevnější volba kol. 15shekelů.

Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?)
Zdravotní pojištění jsem si zajistila před odjezdem, měla jsem sjednané od Unique pojišťovny roční
pojištění 4360Kč, ale Hebrejská univerzita mi po příjezdu oznámila, že v rámci jejich stipendia mi bude
zdravotní hrazeno od nich. Doktora jsem navštívila jenom jednou,nemusela jsem se dopředu
objednávat ani dlouho čekat na schůzku, za vyšetření jsem nemusela nic platit a ani za prášky.
Pojištení bylo u Izsraelské společnosti Harel.

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/a nejčastěji?):
Když jsem přijela tak zrovna zprovoznili tramvaj, která je stašně pomalá a stojí stejně jako autobus.
Během šabatu se dají použít arabské sherut(něco jako větší taxi)stejná cena jako Izraelské autobusy.
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Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?):
V rámci stipendia jsem dostala 5 bodů(1bod se dá dokoupit za 50USD), které se daly využít na různé
aktivity pořádané školou jako třeba výlety po Izraeli. Jeden bod je možné užít jako půlroční předplatné
do místního sportovního centra, které je na výborné úrovni. Plavecký bazén, sauna, sport. kurzy.
Pokud zůstáváte déle jak semestr vyplatí se koupit roční studentské předplatné(1500shekelů), za jeden
bod můžete totiž využívat jen sportovní kurzy jako jogá, pilates etc. Ale do bazénu, fitness atd. si
musíte připlatit pokaždé 20 shekelů.

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se
studiem na FHS?
Pozivně hodnotím výuku a přístup k materiálům, zázemí pro studenty. Kavárny, jídelny,restaurace,
studentský obýváky na odpočívání, studentský unie jsou hodně aktivní, spousta zajímavých
doprovodných přednášek a conferencí, pět pater knihovny, počítačové a technické zázemí,jako jednu
nevýhodu vidím, že o šabatu je univerzita kompletně zavřená, a knihovná zavírá ve čtvrtek večer, na
druhou stanu je možné si zporstředkovat přístup k materiálům ze vzdáleného počítače, takže je možné
mít přístup k elektronické knihovně i o šabatu

Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech:
http://overseas.huji.ac.il/?CategoryID=541

Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět / kurz / vyučujícího?
Určitě cokoliv od Dr. Simona Epsteina, výborný přednášející, měla jsem ho na history Izraele a byl
kvalitní, skvělý srozumitelný výklad, zajímavý byl kurz taky Mass media Paula Froshe, ale je náročný
ho poslouchat, mluví strašně silný britským přízvukem, ostatní kurzy se mi zdály příliš dlouhé a
myslím, že daná problematika by se dala shrnout do dvou hodin

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit?
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Asi se obrnět trpělivostí a asertivitou, byrokracie pro příhlášení je náročná, ale stojí za to, vyplatí se
jednat osobně nebo telefonicky, já jsem jednala většinou s Timnou(graduate studiesgradiv@savion.huji.ac.il)

Kontakt:

Dagmar.Pexova@seznam.cz
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.
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