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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Na univerzitě je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, ale také dokonce i z jiných univerzit, tedy co se týče Turku tak 
ze všech 3 univerzit.   
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Byl to papír, který jsme museli dát potvrdit profesorce, která nás učí na naší univerzitě angličtinu, víc univerzita 
nevyžadovala.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
O žádném stipendiu jsem nevěděla, takže nejspíše ne.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Zde je odkaz na jazykové kurzy, které  univerzita nabízí: 
https://nettiopsu.utu.fi/opas/teaching/teaching.htm?kieli=en&ots=KIEN&lvv=2012&ops=147  
Odkaz na veškeré předměty pro exchange studenty: https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm?uiLang=en&lang=en  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Systém studia na této univerzitě je odlišný, než na FHS. Co se týče náročnosti, myslím si, že je srovnatelná.  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Většina zkoušek se píše formou esejí, což někomu může vyhovovat a někomu nemusí. Na FHS je forma zkoušek 
odlišná.  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivně hodnotím rozhodně kvalitu výuky na univerzitě, dobrá dostupnost informací, líbil se mi systém psaní 
zkoušek formou esejí a také přátelský přístup učitelů.  
Žádné negativní aspekty si nevybavuji. Možná snad jen to, že na veškeré zkoušky se vypisují jen 3 termíny, takže když 
se vám 2 nehodí máte jen jeden pokus na zkoušku.  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Důležité je si zařídit ubytovaní co nejdříve před odjezdem. Pokud by měl kdokoli nějaké dotazy, může mě určitě 
kontaktovat.  
  
  

https://nettiopsu.utu.fi/opas/teaching/teaching.htm?kieli=en&ots=KIEN&lvv=2012&ops=147
https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm?uiLang=en&lang=en


  
  
  

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.  
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