ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Země výjezdu: Nový Zéland
Akademický rok a semestr výjezdu: 2013
Délka pobytu: od: 2.7.2013

do: 9.11.2013

DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
- Obor studia: Sociální a kulturní ekologie
- Ročník studia v době výjezdu: 2.
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA:
- Zaměření/obor studia: Ekologie
- Internetové stránky: http://www.otago.ac.nz/
- Jazyk výuky: angličtina

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM
Jak jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/-a?

Je v nabídce zahraničního studia v rámci meziuniverzitních dohod.
Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?)

CV, motivační dopis, 2x doporučující dopisy, jazyková zkouška.
Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?)

Ano, stačila CAE.
Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?)

Ano, studentské vízum, zřízení cca 3 týdny za 174 GBP.
Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?)

Ano, za 288 NZD nabízí zahr. Univerzita pojištění, které doporučuji.
Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o vašem zdravotním stavu / očkování?)

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

Letenka cca 30 000,1/4

Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?):

Fond mobility UK 30 000,- + fond FHS 60 000,- což pokrylo asi necelou polovinu výdajů.

II. STUDIUM
Orientace (Zúčastnil/-a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientační schůzky? Kolik stála?)
Nezůčastnil a nestála nic.

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?)
V prvních týdnech a probíhala elektronicky i osobně. Bylo třeba to trochu „oběhat“, ale nic těžkého, protože vše je
v kampusu blízko.
Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech:
http://www.otago.ac.nz/

Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Kurzy Environmental management a Environment and society byly velmi zajímavé.

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS?
Pozitivně hodnotím to, že student má za semestr méně předmětů(většinou 3), které ale za to mají více vyučovacích
hodin týdně. Probere se tak více látky a student má pak hlubší znalosti o tom, co studoval.
Přístup vyučujících mi přišel neutrálnější a vědečtější, pokud se to dá takhle říct.
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
I když je méně předmětů, studium je náročnější jak během semestru, tak i zkoušky. Např. 3-hodinová zkouška, kdy
student musí napsat 2 eseje a ještě udělat náročný test. Na druhou stranu sice stačí mít 50% správně, ale hodnocení
je někdy velmi striktní. Celkově mi přijde, že je od studentů vyžadováno více.
Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Viz. výše.

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?)
Vyučující dávají své přednášky studentům v pdf či ppt a někteří je i nahrávají. Ostatní materiály včetně knih jsou
dostupné v knihovně.
Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet)
Vynikající knihovna a špatný internet. Ke konci semestru došlo ke zlepšení. FHS na tom ale nebyla o moc lépe.
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III. PRAKTICKÉ OTÁZKY
Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?)
Byl jsem ubytován v Uni flats s ostatními studenty za 3530 NZD. Stačí o to zažádat při podávání přihlášky a univerzita
vše zajistí. Doporučuji hodně poctivě vyplnit dotazník, protože není lehké k sobě přiřadit různé lidi z různých koutů
světa a já sám jsem se kvůli tomu stěhoval.
Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?)
Jídlo celkově je drahé, mé měsíční výdaje byly asi 700NZD. Nejlevnější obědy byly v kampusu v budově OUSA za
3NZD, ale každý týden bylo to samé. Všude jinde je to pro našince dosti drahé.
Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?)
V prostoru kampusu je i Health Center a v rámci pojištění se dá snad většina věcí zpětně proplatit.

Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?)
Většinou pěšky, protože kampus i ubytování je asi 10-15 min do centra.

Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?)
Další velké plus, studenti mají zdarma vstup do sportovního centra.

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této
zemi?
Pokud pojedete do zimního období a nechcete utrácet nehorázné sumy za topení ve špatně izolovaných bytech bez
centrálního vytápění, vezměte si dostatek teplého oblečení a připravte se na nejhorší. Nezřídka byla v našem
univerzitním bytě přes den teplota pod 10°, což není zrovna příznivé studijní(i nestudijní) prostředí. K tomu
nepřihrává ani fakt, že Dunedin je pravděpodobně jedno z nejchladnějších míst Nového Zélandu. Naštěstí se ale dá
uniknout do krásné a vyhřáté knihovny, která je otevřena i do pozdních hodin.
Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):
Jan.danek60@gmail.com

Děkujeme za vyplnění!
Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu/zemi.
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Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.
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