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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
O takové možnosti jsem ani neuvažovala, nicméně obávám se, že to možné není. Výběr je však velmi pestrý a navíc je 
možné účastnit se, minimálně jednou do měsíce, nějaké odborné konference.   
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Ne, nevyžaduje. Dokonce je možné navštěvovat i přednášky v angličtině nebo španělštině.  
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Ve Francii funguje tzv. CAF, což je v podstatě obdoba našich sociálních dávek. Zajímavé pro studenty je to, žei oni 
mohou zažádat o stipendium na ubytování. Jediná obtíž je v byrokratických průtazích, které se k tomu váží. V Lyonu 
je centrála CAF poblíž zastávky metra Part Dieu. Vřele doporučuji začít s vyřizováním co nejdříve po příjezdu. 
Finančně je to velká pomoc, ale příspěvek je vyplácen poté, co máte splněny všechny požadavky, až za následující 
měsíc. Máte-li tedy CAF vyřízený v září, měl by vám dojít na začátku listopadu za říjen. Co je třeba mít s sebou: 
občanku, studentskou kartu nebo potvrzení, že jste studentem na Sciences Po, ověřenou přeloženou kopii rodného 
listu, musíte mít založený účet ve francouzské bance a musíte mít i RIP (bankovní číslo), fotografii a vyplněnou a 
vytištěnou žádost z internetových stránek, kde je určitě dobré ověřit si, jaké dokumenty CAF ještě požaduje.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Sciences Po Lyon má nové webové stránky: http://www.sciencespo-lyon.fr/   
Erasmus and International Students Lyon 2012 – 2013 http://www.facebook.com/groups/187674131351294/   
- stránky na Facebooku jsou také velmi užitečné, dozvíte se na nich mnoho praktických věcí.  
Odkaz na podstránku pro Erasmus: http://www.sciencespo-lyon.fr/international/etudiants-
internationaux/etudiants-erasmus 
Školní rok s francouzskými prázdninami a svátky: http://www.sciencespo-lyon.fr/international/etudiants-
internationaux/calendrier-universitaire 
Zde je možné projít si kurzy, co nyní běží: http://www.sciencespo-lyon.fr/cours/recherche 
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Studium je náročnější ve smyslu překonání jazykové bariéry. Pokud si nějaký kurz zapíšete, je třeba jej splnit a většina 
kurzů je vázána úkoly i docházkou. Tento systém pomáhá tomu, aby se studenti učení věnovali průběžně. Jako 
příčinu vnímám i to, že studenti přicházejí na universitu o něco mladší než u nás. Nicméně, musím konstatovat, že i 
ač je systém méně liberální, připadá mi, že je efektivnější, především pro mladší ročníky. Na Sciences Po jsou první tři 
roky studia zdarma (s tím, že ve třetím ročníků jsou všichni studenti povinni vycestovat), další dva roky, kdy se 
specializují na určitý region – Institut politických studií v tom velmi připomíná systém Teritoriálních studií na FSV UK 
– jsou placené. U studentů Erasmu hodně záleží na tom, co si chtějí odnést. Je možné navštěvovat jen několik málo 
kurzů, já jsem ale například navštěvovala 7 kurzů (kurzy jsou dlouhé 2 nebo 3 hodiny), protože jsem využila nabídku 
možnosti získání diplomu z této školy, která patří k nejprestižnějším ve Francii. Tento diplom má dvě úrovně: 1 
semestr a 2 semestry. Za normálních okolností stojí 600 euro nebo 1200 euro, vřele tedy doporučuji využít této 
možnosti, dokud je.  
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Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Zkoušky jsou jiného typu. Až na zápočty jsou prakticky všechny písemné. Probíhají formou francouzské dissertation – 
což je jistý druh eseje s poměrně přesně stanovenými pravidly. Způsob jejího psaní je poměrně specifický, je tedy 
velmi příhodné začít se na něj připravovat již v průběhu semestru. Dissertation se píše na téma dané absolvovaným 
kurzem – vyžaduje syntézu znalostí i vlastní přeformulování závěrů. To, že se jedná o esej, však neznamená, že by se 
kladl menší důraz na fakta. Ta musí být zahrnuta do té míry, do které jsou potřeba, a musí být kontextualizována do 
širších souvislostí. Dissertation se píší obvykle v délce času kurzu a pro objektivní hodnocení jsou zalepována jména 
jednotlivých studentů. Ústní zkoušky u některých učitelů probíhají také, já jsem však žádnou neabsolvovala.   
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Zásadně mě ovlivnil styl výuky historických a historiografických předmětů, na které jsem se pochopitelně 
zaměřovala. Ty bych ráda přenesla i do našeho prostředí. Trochu nepříjemné ale je, že mnoho věcí se nedá řešit přes 
elektronický systém typu SIS. Je potřeba podat papírové žádosti na zápis předmětů, donést je na zahraniční oddělení, 
stejně tak je poměrně nadlidský úkol vyběhat si všechna potvrzení na tělocvik a na studijní kartu. Všechno trvá 
trochu déle, takže v tomto směru doporučuji jet na rok. Jinak do listopadu budete řešit byrokracii a od konce 
prosince se budete nanovo potýkat s papírováním spojeným s odjezdem. Pozitivní byl přístup učitelů, místních 
studentů i zahraničního oddělení. Dále pak samozřejmě výuka, různé studentské akce v kampusu školy a denní tisk, 
který tam byl každý den k dispozici.  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Doporučuji využívat možnosti stravování v Resto U (naše menza). Určitě se vyplatí navázat kontakty s místními 
studenty a vyučujícím hned zpočátku říci, že jste cizinci, aby nedocházelo k nedorozuměním. Osvědčilo se mi hodně 
se ptát. Také vřele doporučuji kurzy francouzštiny, které škola umožňuje v rámci plnění diplomů (viz výše). Neprobírá 
se zde jenom gramatika, ale i reálie a argot. Škola skýtá řadu dalších aktivit: filmový klub s úvozujícími přednáškami 
vyučujících, večírky, studentské volby a vědecké konference.   
  

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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