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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 

Student zde nemá žádné omezení a může si vybrat kurzy z jakékoli fakulty v rámci celé univerzity. Je také možné si po 
domluvě emailem zapsat nějaké kurzy na Abo Akademi (švédská univerzita v Turku nabízející spoustu kurzů 
v angličtině), ovšem je pak nutné si vyřídit všechny studijní formality i tam.   

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

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Ano, ale pouze pro tzv. degree students (zahraniční studenti studující celý bakalářský/magisterský/doktorský 
program), exchange studentů se to tedy netýká.   

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Vše praktické pro exchange studenty:               http://www.utu.fi/en/studying/exchange-students/Pages/home.aspx  
Organizace zajišťující ubytování:                         http://www.tys.fi/en/  
Kulturní akce a výlety pořádané ESN Turku:     http://www.esnuniturku.fi/events  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnost hodnotím jako o něco nižší, a to z toho důvodu, že finská univerzita klade větší důraz na diskuze 
v seminářích, zapojení studentů do výuky a není tedy nutné se učit desítky či stovky stránek plných teorie. 
V semestru je však potřeba chodit na přednášky a semináře často vyžadují prezenci. Závěrečné testy jsou formou 
esejí (několik stran) či seminární práce (cca 15 stran na vybrané téma). Některé kurzy vyžadují pravidelnou přípravu 
(čtení článků či přípravu argumentů v rámci diskuze). Některé kurzy jsou intenzivní (probíhají např. 3krát týdně po 
dobu 2-3 týdnů) a jiné se konají pravidelně 1-2krát týdně po dobu celého semestru. Při vybírání předmětů z různých 
programů a fakult může být problém sestavit si rozvrh tak, aby se kurzy nepřekrývaly. Proto je lepší si vybírat 
předměty z ucelených bloků, kde nehrozí kolize a předměty se vzájemně doplňují.     
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Obsahově jsou podle mě testy na univerzitě v Turku snazší, resp. nevyžadují tak podrobnou znalost teorie. Cílem je 
spíše donutit vás se nad daným problémem zamyslet a vyjádřit k tématu vlastní postoj. Ovšem znalost základní faktů 
zdůrazňovaných na přednášce je ovšem nutnost. Vždy je potřeba mít nějaké teoretické penzum a přehled a z nich 
pak vycházet. Testy jsou většinou časově náročné a trvají několik hodin, jelikož většina je koncipována formou esejí, 
tudíž se od studentů očekává, že se o tématu rozepíší. V mnoha mých kurzech byli jak finští studenti, tak exchange 
studenti a všichni jsme měli stejné podmínky, žádné „zvýhodnění“ zde zahraniční studenti nemají, jelikož i pro Finy je 
studium v angličtině studiem v cizím jazyce.    
  
Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Osobně se mi velmi líbily semináře plné živých diskuzí o aktuálních tématech, velmi přátelský přístup ze strany 
učitelů (to do určité míry pramení z finské povahy), nikdo neměl v úmyslu studenty „dusit“ či jim jakkoli dokazovat 
svoji nadřazenost. Naopak, jednají s vámi jako se sobě rovným a často je zajímá, odkud jste, z jakého města, čím je 
vaše země typická apod. Při přednáškách vyučující uvítá dotazy a je dokonce rád, když se někdo na něco zeptá. 



Úroveň angličtiny finských kantorů je vysoká, mají opravdu širokou slovní zásobu a roztomilý finský přízvuk, který 
jejich řeč naštěstí nečiní nikterak nesrozumitelnou. Několik učitelů bylo také zahraničních (např. z Velké Británie). 
Přednášky a veškeré podklady vkládají vyučující do systému Moodle a většinou dostanou studenti i materiály 
vytištěné na jednotlivých hodinách. Není nutné si kupovat žádné učebnice. Pouze učebnice finštiny na kurzy pro 
začátečníky, ovšem i zde byla možnost si knihu okopírovat. Univerzitní kampus zaujímá značnou část města a je 
tvořen mnoha budovami odlišného architektonického stylu, což dělá z kampusu jakési „město ve městě“. Kamkoli 
člověk vešel, dýchla na něj pohodová atmosféra. Finové nejsou národ, který by si neustále na něco stěžoval a pokud 
jsou vystresovaní a mají starosti, nedávají to většinou najevo. Přestávky mezi hodinami trvaly většinou půl hodiny a 
po celém kampusu bylo spoustu kaváren se zákusky, sendviči, saláty a téměř na každém rohu menza s vynikajícími 
obědovými menu za studentské ceny. Vybavenost počítačovými místnostmi byla také na velmi vysoké úrovni a 
rovněž knihovna.   
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Rozhodně doporučuji co nejdříve začít si shánět ubytování. Obrovský zájem je především o jednolůžkové pokoje 
s vlastní koupelnou v tzv. Student Village (část města tvořená „kolejemi“, ovšem vyššího standardu, než na jaký jsme 
zvyklí v ČR). Ubytování zařizuje organizace TYS (www.tys.fi/en). Do Finska doporučuji vzít si teplé (opravdu teplé) 
oblečení (jak na ZS tak LS, jelikož finská zima trvá cca od listopadu do dubna). V září pak hojně prší, což je však 
vykompenzováno nádherně zbarveným listím a svěžím vzduchem.  
Erasmus ve Finsku maximálně doporučuji, jejich severská kultura a osobitý jazyk jistě stojí za hlubší poznání. Mile vás 
také překvapí vysoká úroveň angličtiny prakticky u všech, koho potkáte. Obecně jsou severské země dražší, nicméně 
stipendium pokryje významnou část výdajů. A příležitostí k cestování do sousedních zemí (Švédsko, Rusko, Pobaltské 
země) je nespočet.    
  
  
  
  

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. 

http://www.tys.fi/en
mailto:zahranicni@fhs.cuni.cz

