
DOTAZNÍK PRO STUDENTY FHS UK (STUDIUM V ZAHRANIČÍ) 
 

Akademický rok a semestr výjezdu: letní semestr 2012  

Země výjezdu: Finsko  

DOMÁCÍ ŠKOLA: 

- Obor studia: Mediální studia  

- Ročník studia na FHS UK v době výjezdu: druhý rok na magistru  

ZAHRANIČNÍ ŠKOLA: 

- Název hostující univerzity, stát: Turun yliopisto, Finsko  

- Zaměření studia/obor studia na hostující univerzitě: humanitní  

- Webové stránky: http://www.utu.fi/en/  

- Jazyk výuky: angličtina  

- Délka pobytu: 5 měsíců  

 

I. AKTIVITY PŘED VÝJEZDEM: 

 

Kde jste se o zahraniční univerzitě dozvěděl/a? 

Na informační schůzce Erasmus  
  
  
  
  
 
Dokumenty (Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční školu?): 

Přihláška (application form), studijní plán (learning agreement), potvrzení o jazykové 
schopnosti  
  
  
  
  
 

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

Ne, jen vyplněný a podepsaný formulář od učitele angličtiny z domácí univerzity o 
jazykových schopnostech studenta. Student se měl sám ohodnotit, pak ho hodnotil i učitel.  
  
  
  
  
 

Vízum (Bylo třeba si sjednat vízum? Jaký typ? Jak dlouho trvalo vízum zřídit a kolik stálo?):  

Ne, nebylo.  
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Pojištění (Vyžadovala zahr. univerzita pojištění? Kde jste se pojistil/a? Kolik pojištění stálo?): 

Nebylo třeba pojištění, já jsem se ale raději pojistila u své zdravotní pojišťovny (VZP), měla 
jsem základní úrazové pojištění.  
  
  
  
  
 

Potvrzení o zdravotním stavu (Vyžadovala zahr. univerzita potvrzení o Vašem zdravotním stavu / 

očkování?): 

Ne, nevyžadovala.  
  
  
  
  
 

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

Letěla jsem letadlem z Prahy do Helsinek. Z Helsinek jsem jela autobusem do Turku. 
Kupovala jsme i zpáteční letenku a to ve velkém předstihu. Letenka stála celkem 4 200 kč. 
Autobus bez finské studentské karty stojí jedna cesta z Helsinek do Turku 30 euro. Zpět 
jsem již měla studentskou finskou kartičku, proto lístek autobusem zpět z Turku do Helsinek 
stál 15 euro.   
  
  
  
  
 

Stipendium (Kdo Vám stipendium přidělil? Kdy Vám bylo přiděleno? Pokrylo Vaše náklady?): 

Stipendium musela schválit škola a poté evropská komise. První půlku stipendia jsem 
dostala na svůj účet pár dní před odjezdem. Druhá půlka přišla až tak za dva měsíce. 
Náklady stipendium pokrylo tak z 60-ti procent.   
  
  
  
  
 

 

II. PRŮBĚH STUDIA  

 

Orientace (Zúčastnil/a jste se před začátkem studia na zahr. univerzitě orientace? Kolik stála?): 

Před začátkem studia byl orientační týden, který byl zadarmo. Provázeli nás po škole, 
ukazovali knihovny, poskytovali informace o předmětech a způsobu výuky, zdravotní péči…  
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Registrace kurzů (Kdy a jak probíhala registrace do kurzů?): 
Kurzy jsem si vybírala před pobytem ve Finsku. Na místě ale proběhlo hodně změn. Kurzy 
bylo možné z finálního seznamu kurzů vymazat i na konci pobyto, také přidávat. Některé 
kurzy začínají v posledním měsíci. Registrace často probíhala na první hodině (doporučuji 
přijít), některé kurzy se registrovaly přes internetovou aplikaci (NettiOpsu). Na jeden 
intenzivní kurz angličtiny jsem se musela přijít podepsat na list, který byl vyvěšení u 
učebny.  Hodně se to různí. V NettiOpsu ale nemají zatím ještě tolik kurzů, teprve to 
zavádějí.   
  
  
  
  

 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Ve Finsku se často píšou eseje a learnig diary. Ústní zkoušky nejsou časté. Občas se dělají 
prezentace na hodinách (záleží, co studujete, humanitní obory vyžadují spíše písemné 
práce). Způsob studia je tedy trochu jiný, i když na FHS se píše také mnoho prací. Učitelé ale 
vždy a velmi rádi poradí a doporučí literaturu.   
  
  
  
  

 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Zkoušky jsou sice některé náročné, ale učitelé jsou vstřícní a pomáhají. Neměla jsem 
problémy zkoušky udělat. Výuka je přehlednější a člověk ví, co se od něj čeká. Na FHS jsou 
podle mého názoru zkoušky těžší v tom smyslu, že člověk přesně neví, jak má práce 
vypadat.  
  
  
  
  
 

Studijní materiály (Kde se daly sehnat, kolik stály?):  
Knihy se daly sehnat v dobře zásobené knihovně. Jednu knížku finštiny jsem si musela 
stáhnout z internetu a vytisknout. Na začátku jsem si ale udělala čip na tisknutí, který stál 
15 euro (10 na konci vrátili) a mohla jsem neomezeně tisknout. Důležité byly prezentace 
z hodin v PowePointu, které všichni učitelé dávali do systému ke stažení.   
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Vybavení školy (Knihovna, počítače, internet): 
Knihoven mají hodně. Počítačové učebny jsou také dostupné. Dokonce když si zařídíte klíč 
(za 30 euro) můžete chodit do učeben i o víkendu. Internet je také dostupný ve všech 
učebnách. Ve Finsku je také na hodně místech wi-fi zdarma. Rovněž na kolejích mají všude 
internet. Je jen třeba si dovézt nebo koupit na místě internetový kabel.   
  
  
  
  
 
Kredity (Používá zahr. univerzita ECTS kredity? Kolik kreditů jste získal/a?): 
Zahraniční univerzita používá kreditní systém ECTS. Já jsem potřebovala ze zahraniční 
univerzity jen 15 kreditů, protože jsem v posledním roce studia a píši diplomku. Celkem 
jsem získala 17 kreditů, má univerzita mi ale za volitelné kurzy uzná jen 15. Povinné kurzy 
z mé fakulty v ČR jsem si splnila předem a část jsem plnila na dálku.   
  
  
  
  
  
 

 
III. PRAKTICKÉ OTÁZKY 

 

Ubytování (Kde jste byl/a ubytován/a? Jaké byly Vaše náklady na ubytování?): 
Bydlela jsem na koleji, kterou mi nabídla organizace TYS. Je nezávislá na škole, ale 
ubytovává studenty. Je třeba vyplnit application form přes jejich stránky 
(http://www.tys.fi/en/), oni vám pak nabídnou jedno ubytování. Je lepší to přijmout, 
protože po odmítnutí byste čekali na další nabídku, která by nemusela přijít. Ubytování 
v Turku je celkem drahé, takže podle mne vyjdou koleje nejlépe. Já jsem byla ubytovaná 
v Pilvilinně. Je to 3,3 km k univerzitě. Měsíční nájem byl 233,96 euro. Na začátku se ještě 
skládá záloha 250 euro. Na konci pobytu vám ji vrátí, pokud nic nezničíte.   
  
  
  
  
 
Stravování (Kde jste se stravoval/a? Jaké byly Vaše náklady na stravování?): 
Stravovala jsem se ve školních jídelnách, které vyjdou nejlevněji, a dobře se najíte (v ceně 
je salát, hlavní jídlo, které se vybírá ze čtyř druhů, neomezeně vody, jedno jiné pití a pečiva 
kolik chcete). Cena jednoho obědu je s finskou studentskou kartou 2,60 euro. Normální cena 
je 6 euro. Je tedy dobré studentskou kartu mít. Než vám ji vystaví, stačí, když jim ukážete 
doklad o zaplacení příspěvku na studentskou unii. Oběd v jídelně tedy vyjde levněji, než si 
pořád vařit. Jídelny jsou zavřené jen v neděli. V sobotu je pár otevřeno po kratší dobu.   
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Zdravotní péče (Byla poskytována na univerzitě? Kolik stála?) 
Student může jít do studentské nemocnice, ve které je klasické vyšetření zdarma. Takže 
konzultace jsou zdarma, vážnější případy se ale platí. Já jsem ale žádného lékaře navštívit 
nemusela, takže přesně nevím. Nicméně zdravotní péče je ve Finsku drahá.   
  
  
  
  
 
Místní doprava (Jaký dopravní prostředek jste používal/a nejčastěji?): 
Jezdila jsem nejčastěji autobusem. Studentská měsíční jízdenka stojí 29 euro. Hodně lidí 
jezdí na kole, v zimě je to ale trochu náročné.   
  
  
  
  
 
Sportovní vyžití (Bylo součástí zahr. univerzity?): 
Sportů nabízela univerzita hodně (plavání, karate, tanec, běhání, posilovna…). Bylo třeba 
zaplatit poplatek 30 euro a člověk mohl chodit na kterýkoliv sport.   
  
  
  
  
 

 
IV. HODNOCENÍ POBYTU, RADY, DOPORUČENÍ 

 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se 
studiem na FHS? 
Studium na zahraniční univerzitě bylo přehlednější. Učitelé poskytovali dostatek informací 
k tomu, aby student předmět zdárně ukončil. Takže já jsem byla se studiem spokojená. 
Nevýhodou bylo snad jen to, že kurzy nezačínaly všechny stejně. Semestr se tam dělí na dvě 
části. Studium se odpočítává po týdnech. Takže nějaký kurz začal v prvním týdnu, jiný 
v třetím. Některé kurzy se vyučují jen v první půlce semestru, jiné v druhé, některé v obou. 
Člověk musí hlídat, kdy kurz začíná. Dělá to problémy, když se snažíte sestavit rozvrh a 
musíte si spočítat, kdy kurzy končí a začínají, aby se vám pak nepřekrývaly. Z toho také 
plyne, že jsou dva zkoušková období. Jedno po první půlce a druhé po druhé půlce. Takže 
v půlce semestru je týden zkoušek a pak na konci další. Výuka také začíná už od 1. ledna. 
V ČR začíná v únoru. Takže je to posunuté o měsíc, s čímž se musí počítat. Výuka poté končí 
v dubnu, v květnu je zkouškové. Některé kurzy jsou ale i v květnu. Takže je v tom trochu 
zmatek.   
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Odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o nabízených kurzech: 
Pro studenty Erasmus jsou nejužitečnější stránky: 
http://www.utu.fi/en/studying/programmes/nondegree.html  
Registrovat kurzy potom budete v NettiOpsu: https://nettiopsu.utu.fi/index.html. 
Přihlašovací údaje vám dají v orientačním týdnu. Když jsem tam ale byla já, moc kurzů tam 
ještě neměli a registrovalo se většinou na první hodině.   
Výsledky pak často vyvěšují ve Wentti: http://www.utu.fi/opiskelu/wentti/index.html.  
  
 
Doporučil/-a byste nějaký zajímavý předmět / kurz / vyučujícího? 
Mně nejvíce bavila finština Beginners‘ course I., kterou vyučovala profesorka Pirkko Hölttä.   
  
  
  
  
 

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Jer dobré si zařídit co nejdříve starting package: http://www.startingpackage.utu.fi/  
Jsou to základní věci jako polštář, talíře, skleničky a tak. Stojí to 65 euro, 50 vám vrátí. Není 
v tom ale zahrnuto povlečení, které si lidé vozili ze svých zemí. Já jsem ho kupovala na 
místě v IKEI. Nejlepší je požádat tutora, aby vám ho vyzvedl, nebo budete první noc spát 
bez polštáře a deky.   
Studentskou kartu si zařiďte co nejdříve, protože se na ni čeká tak dva týdny. Prvně se musí 
zaplatit poplatek za studentskou unii, pak musíte na jejich stránkách ještě vyřídit žádost o 
kartu.   
Asi je taky dobré si zařídit finský účet. Zavedení i zrušení je zdarma. U některých bank ale 
neposkytují internetové bankovnictví pro studenty Erasmus, tak je dobré si to zjistit.    
  
  

 

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. 
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