ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ
Země výjezdu: Brazílie
Akademický rok a semestr výjezdu: 2015/2016, 1. (v Brazílii jiné počítání semestru)
Délka pobytu: od: 1/8/2015 do: 7/12/2015
DOMÁCÍ UNIVERZITA: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
- Obor studia: ISCOA
- Ročník studia v době výjezdu: 2.
ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA: Univerzita v Sao Paulo
- Zaměření/obor studia: sociální vědy
- Internetové stránky: https://www5.usp.br/
- Jazyk výuky: Portugalština

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

Prostřednictvím vlastního výzkumu a zájmu o danou oblast. Sao Paulo jsem předtím opakovaně navštívil.
Dokumenty (Které dokumenty byly třeba k přijetí na zahraniční univerzitu?)

Pouze potvrzení o znalosti jazyka
Jazyková zkouška (Požadovala zahr. univerzita jazykovou zkoušku? Pokud ano, jakou?)

Nikoli, jen formální potvrzení
Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?)

Studentské vízum na brazilském zastupitelství v Praze. Vyřízení trvalo cca 3 dny, poplatek je 40 USD.
Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/-a? Kolik pojištění stálo?)
Pojištění je vyžadováno při vyřizování víza, nikoli samotnou univerzitou. Pojistil jsem se u společnosti UNIQA přes
ISIC kartu na rok za 2900 Kč
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?)
Přes Istanbul se společností Turkish Airlines cca za 20 tis. Kč. Nejčastější cesty do Sao Paulo míří z Prahy přes Paříž
(Air France), Madrid (Iberia), Lisabon (TAP Portugal) a Řím (Alitalia); ze zkušenosti ovšem mohu říci, že Turkish
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Airlines jsou zdaleka nejpohodlnější, cenově srovnatelné a navíc s možností navštívit fascinující město Istanbul.

Financování (Z jakého zdroje a v jaké výši vám byla přidělena finanční podpora? Pokryla vaše výdaje?):
Fond mobility a z fakultních zdrojů. Spolu s doktorandským stipendiem mi to pokrylo nejdůležitější výdaje bez
velkých problémů.

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

Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?)
Je třeba se zapsat osobně u dotyčných profesorů, probíhá první týdny v srpnu (je to ovšem jinak pro studenty
ekvivalentu bakalářského studia)
Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech:
N/A

Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Všechny kurzy profesora Adoneho Agnolina (historie), Ricarda Mariana (sociologie) nebo Marie Leda Oliveiry
(historie) – všichni z FFLCH, zabývají se především náboženskou problematikou.
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně/negativně ve srovnání se studiem na FHS?
Pozitivně: větší otevřenost diskuzi, v magisterském/doktorském studiu velmi kolegiální přístup. Negativně:
magisterští a doktorští studenti mají na FFLCH čtyřhodinové bloky jako základní jednotku výuky, namísto našich
90 min. Což je poněkud vyčerpávající.
Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Srovnatelné

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS?
Větší formální náročnost např. na kvalitu esejí. Žádných zkoušek jsem se neúčastnil.

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?)
Většina je k dispozici zadarmo k vytisknutí po zadání studentského čísla a kódu předmětu

Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet)
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FFLCH jako taková a každý departmento mají všechno potřebné vybavení

III. PRAKTICKÉ OTÁZKY
Ubytování (Kde jste byl/-a ubytován/-a? Pomohla vám přijímající univerzita ubytování zajistit? Kolik stálo?)
U saopaulských přátel bez účasti univerzity. Cca 10 tis. měsíčně za vlastní pokoj s koupelnou.

Stravování (Kde jste se stravoval/-a? Jaké byly vaše výdaje na stravování?)
Je možnost velmi levně se stravovat ve školní jídelně. Nicméně kvůli dlouhým frontám jsem si vařil převážně sám.
Výdaje jsem měl zhruba čtyři tisíce korun měsíčně, doporučuji nakupovat ve velkých hypermarketech Atacadista
Roldao (typ českého Makra)
Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?)
Univerzita má vlastní nemocnici, nicméně jsem během pobytu navštívil pouze soukromé lékaře (hlavně zubaře).
Nemocnice USP totiž trpí extrémně dlouhými frontami na ošetření, ač personál má výbornou pověst (lékařská a
zubařská fakulta USP patří mezi nejlepší na světě).
Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/-a nejčastěji?)
Mezi jednotlivými částmi univerzity jezdí zadarmo tzv. „circular“, na který je potřeba nechat si udělat kartičku na
autobus. Ten samý jezdí mezi metrem Butanta a univerzitou. Jinak jsem se dopravoval místní dopravou, pro niž je
možnost získat poloviční studentské jízdné, pokud si zájemce zařídí CPF.
Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?)
Jsou možnosti navštěvovat sportovní kurzy přímo na univerzitě, což jsem nicméně nevyužil.

IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ
Máte nějaké další užitečné informace/odkazy pro studenty, kteří hodlají studovat na této univerzitě / v této
zemi?
Umět dobře portugalsky. Anglicky není možné se domluvit na úřadech ani při vyřizování byrokracie na univerzitě.
Dále je skutečně nutné být seznámen s poměry v místech, kde se chce zájemce pohybovat – doporučuji předchozí
zkušenost z Brazílie nebo srovnatelné země. Sao Paulo má některé velmi nebezpečné části a sám areál univerzity
po setmění patří mezi ně (typicky přepadení, znásilnění).

Kontakt (uveďte, pokud souhlasíte s jeho poskytnutím dalším studentům UK FHS):
frantisek.kalenda@gmail.com
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Děkujeme za vyplnění!
Poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří se také zajímají o tuto univerzitu/zemi.
Vyplněnou zprávu zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz.
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