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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ano, není zde žádné omezení. Pro zájemce existuje i možnost si vybírat i z nabídky Åbo Akademi University (švédská 
univerzita sídlící hned vedle University of Turku): http://www.abo.fi/?lang=en.  
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Nesetkal jsem se s tímto požadavkem.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Domnívám se, že existují určité možnosti, ovšem rozhodně se netýkají exchange studentů.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Z mé zkušenosti jsou všechny důležité informace uvedeny přímo na oficiálních stránkách univerzity, případně fakult. 
Pro snazší orientaci po městě a plánování rozvrhu bych možná jen doporučil neocenitelný odkaz na městskou 
dopravu: http://reittiopas.turku.fi . Pokud se chcete v předstihu připravit na akce pořádané ESN TURKU (místní 
studentskou unií): http://www.abo.fi/?lang=en.   
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnost studia není zvláště vysoká, upřímně jsem čekal vyšší náročnost. Je dobré však mít na paměti, že kurzy jsou 
velice různorodé, což také vychází z jejich rozdílné délky. Pouze menšina kurzů trvá celý semestr, ostatní mohou být 
intenzivní v rámci jednoho týdne, dvou týdnů či jiné „exotičtější“ varianty, čímž velice snadno dochází k jejich 
potencionálnímu překrývání. Na většině přednášek se očekává jistá míra participace, práce z hodiny na hodinu je 
však spíše výjimečná.    
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Opět bych řekl, že FHS vychází se srovnání jako těžší. Ve Finsku jsou běžnější zkoušky formou delších esejů (v délce 
někdy i 15ns), ústní zkoušky představují skutečně výjimku, pro zájemce je možnost složit některé předměty 
alternativně formou DK, jak ji známe z FHS (místo ústní zkoušky se píše v několika málo termínech v semestru esej). 
Obecně lze říci, že uplatňovaný systém počítá s vaším zájmem a samostudiem dané problematiky, aniž by však trestal 
ty, kteří tento přístup uplatňovat nebudou. Největší pastí se tak pro některé studenty ukázalo pouze to, že kvůli 
cestování nechali své povinnosti až ke konci semestru.  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pokud bych začal materiálně, pak jsem si velmi oblíbil kampus jako takový a je velká škoda, že UK nic takovým 
nedisponuje. Navíc studentská unie je zde vcelku aktivní a pořádá zvláště z počátku řadu akcí, takže každý rychle 
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zapadne. Ocenil bych též přístup kantorů, kteří dávají velký prostor studentům během přednášek, jež se mohou 
velmi snadno „zvrhnout“ v inspirující debatu. Za sebe pak mohu skutečně doporučit nabídku katedry Political Science 
and Contemporary History, jejíž předměty svých obsahem do sebe krásně zapadají a mají vysoký standart výuky. Za 
negativní bych pak možná jen označil jistý chaos v rozvrhu způsobený různorodým trváním předmětů (v čemž předně 
vyniká Pedagogická fakulta), ale jde asi spíše o sílu zvyku.   
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Pominu-li výše řečené pochvalné hodnocení univerzity, je na místě zdůraznit, že většině studentům první den 
příjezdu dojde, že největším oříškem v jejich pobytu bude ubytování samo. Správa kolejí TYS je jediná navýsost 
nepříjemná a neochotná instituce, s jakou jsem se ve Finsku setkal. Myslíte si, že budete bydlet v termínu podle 
svých potřeb (např. kvůli Orientation Course)? Omyl. Bydlení je  možné pouze od 1. dne daného měsíce (pokud nejde 
zrovna o víkend, kdy vám to nebude zkrátka umožněno). Navíc jakkoli jsou pokoje vcelku hezké a prostorné, 
rozhodně nespoléhejte na jejich vybavenost. Smlouva nezaručuje prakticky nic, jste nuceni si „pronajmout“ tzv. 
Starting Package (obsahující věci, které by měly na pokoji automaticky být), jenže ten na vás nemusí vůbec vyjít. 
Takže vám doporučuji raději navštívit místní IKEU, ve výsledku na tom spíše ušetříte. S vyřešením bydlením si pak 
můžete už jen užít příjemný zážitek studování v zahraničí, které vám Turku nabízí.   
  
  
  
  

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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