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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ano, je to možné. My jsme si například vybíraly kurzy z fakulty sociálních věd a také z Asijského institutu- centra pro 
východoasijská studia. A také je možné si vybrat předměty i z jiných univerzit např. Abo Akademi, ale je nutné si 
pohlídat termíny.   
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Ne.   
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Ano, Turun Yliopisto poskytuje stipendia, ale mám pocit, že pouze pokud se u nich rozhodnete studovat magisterský 
nebo doktorandský program.   

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Turun Yliopisto studijní programy pro Exchange studenty: 
http://www.utu.fi/en/studying/programmes/nondegree.html, Institut pro Asijská studia: 
http://www.asianet.fi/asianet/english/home.html, Ubytovací kancelář kolejí TYS: http://www.tys.fi/en/,  
Městská doprava Turku: http://reittiopas.turku.fi/en, Esn Turku: http://www.esnuniturku.fi/, Couchsurfing- Super 
způsob jak cestovat a poznávat země: http://www.couchsurfing.org, Švédská univerzita v Turku: 
http://www.abo.fi/?lang=en, Odkaz na menzy a studentské restaurace v Turku: http://www.unica.fi/en/ ,  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnost studia je o něco nižší než na FHS, ale to vše je pouze z hlediska výměnného studenta. Domácí studenti 
mají studium velmi náročné, což si dovoluji tvrdit díky tomu, že jsem s nimi pár kurzu absolvovala. Nároky jsou nižší a 
to z důvodu, že nebyl požadován žádný certifikát o jazykové způsobilosti. Navíc Univerzita počítá s volnějším životem 
výměnných studentů. I tak jsou, ale hodiny velmi kvalitní a to platí i o zpracování examinací. Nicméně, výuka 
obsahovala více cvičení a povinných hodin než na FHS máme a také požadovali dost domácí přípravy a práce. 
V konečném důsledku si však myslím, že náročnost studia je asi vesměs stejná neboť na obou školách je možnost 
volit si kurzy dobrovolně, tudíž tedy záleží na tom, jaké kurzy si vybere.   
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Zkoušky byly ve srovnání s FHS lehčí, ale to vše jen díky základním kurzům pro exchange studenty. Ovšem bylo i pár 
takových, které byly velice srovnatelné s našimi velmi těžkými zkouškami a také na FHS se najde pár takových, které 
byly srovnatelné s lehčími zkouškami ve Finsku. Vše je většinou individuální. Vždycky se najde předmět, který 
někomu nesedne    
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
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Univerzita Turku je jedna z velmi příjemných institucí. Mají velmi lidský a individuální přístup, člověk dostane pomoci 
ihned a i když je cizincem nezapadne mezi většinu. Líbil se mi také průběh hodin, ve kterém vidíme hodně diskuze a 
prostoru k projevení se. Tedy v těch menších třídách, ne na velkých přednáškách. Studenti ve Finsku se mají opravdu 
velice dobře, studentské organizace a spolky fungují perfektně a taky se mi velmi líbilo i zapálení všech ostatních 
studentů pro vše okolo studia(podpora studentského senátu s opravdovou kampaní, prezentace klubů a celků ve 
vestibulech prodejem kafe a nenásilným náborem, spousta dobrovolníků, kteří se rádi podělili o své zkušenosti a 
poradili ohledně fíglů ve svém oboru). Také pořádání různých studentských akcí (V turku probíhá mnoho aktivit, 
které vypadají podobně jako svátky např. závod mezi fakultami v sáňkování, pak taky Vappu, což je jedna z největších 
akcí ve městě, něco jako oslava absolventů a jiné). Také je potěšující plně vybavená knihovna, na kterou potřebujete 
průvodcovskou ukázku, neboť je obrovská. Také možnosti po studiu jsou prezentovány lépe. Univerzita pořádá 
kariérní dny, kde najdete mimo jiné spoustu práce a brigád v zahraničí pro studenty. A na jazyky je Turun Yliopisto 
také perfektní (hodiny čínštiny, které jsme absolvovaly byly velice, velice výživné). A v neposlední řadě, studentské 
kavárny a restaurace přímo v areálu jsou naprostým nadstandardem.   
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Turun Yliopisto bych vřele doporučila, každý si tam může najít své místo a škola ho přijme s otevřenou náručí. A 
pořiďte si nejčastější dopravní prostředek v Turku: kolo!    
  
  
  
  

Kontakt: 
 

Děkujeme za vyplnění – Vámi poskytnuté informace mohou pomoci studentům, kteří mají také zájem o tuto univerzitu. 
Vyplněný dotazník prosím zašlete na zahranicni@fhs.cuni.cz. Budeme moc rádi, když nám zašlete také FOTOGRAFII zahraniční univerzity, 

popř. také odkaz na váš BLOG, psal/a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. 
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