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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Institut d´Etudes Politiques de Lyon administrativně částečně spadá pod univerzitu Lyon 2, ale oficiálně řídí veškerou 
administrativu samostatně, tudíž není možné navštěvovat kurzy na Univerzitě Lyon 2. Jedinou výjimkou jsou kurzy 
tělocviku, které však nejsou na IEP známkované, tedy za ně zahraniční studenti nedostávají kredity ECTS.  
  

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

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Ano – kromě stipendia z programu ERASMUS lze zažádat o podporu na ubytování (CAF) francouzskou organizaci 
Caisse d´allocation familiale.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Stránka pro zahraniční studenty: http://www.sciencespo-lyon.fr/international/etudiants-internationaux 
Stránka na vyhledávání ubytování: http://www.appartager.com/ 
Kurzy tělocviku pod univerzitou Lyon 2: http://suaps.univ-lyon2.fr/ 
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Studium na IEP de Lyon je pro zahraniční studenty méně náročné než pro domácí studenty. Není na ně kladeno tolik 
povinností a mohou si vybrat kurzy pro zahraniční studenty, které jsou jednodušší k ukončení. V porovnání s výukou 
na FHS jsou francouzské kurzy na IEP jinak koncipované. V kurzech probíhá často diskuze nad načtenými texty, 
vyučující působí spíše jako moderátor. Téma je přenechané k reflexi studentům. Ke zkouškám není potřeba 
memorování faktů, hodností se spíše reflexe.  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Zkoušky na IEP jsou jednodušší, co se týká přípravy. Není potřeba memorovat mnoho faktů. Při zkouškách se hodnotí 
reflexe a propracovaná argumentace na téma zadané přímo v den a čas zkoušky.  
  
  
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivně hodnotím pravidelné diskuze v kurzech na IEP, kdy probíhají argumentační souboje studentů řízené 
vyučujícím. Kurzy jsou založené na projevu studentů na konkrétní téma. Na FHS bych ocenila více participace 
studentů a prostor k diskuzím s vyučujícím. Dál oceňuji postoj francouzských vyučujících ke studentům, kteří je 
považují na své úrovni, za své kolegy. V českém prostředí převládá model, kdy je vyučující autoritativní a povýšený 
nad studenty. Negativně hodnotím administrativu ve Francii. Na studentské karty jsme čekali přes 2 měsíce, do kurzů 
jsme nebyli zapsaní až do poslední hodiny, tudíž si ani nejsme jisté, že přijde správný výpis známek.  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 

http://www.sciencespo-lyon.fr/international/etudiants-internationaux
http://www.appartager.com/
http://suaps.univ-lyon2.fr/


Řešte administrativní věci co nejdříve. Francouzská administrativa je dost strnulá a vše dlouho trvá. Výjimkou není 
ani ztráta některých dokumentů, je dobré si vše scanovat nebo zálohovat. Pokud dokumenty nepřicházejí podezřele 
dlouho, osobně se jděte přeptat (zejména na CAF) a vykomunikujte si jejich vyřízení. Hned po rozhodnutí o přijetí ke 
studiu začněte hledat ubytování. IEP de Lyon nenabízí ubytování na univerzitních kolejích a soukromé rezidence jsou 
velmi drahé. Nejlepší možností je najít si ubytování s ostatními studenty nebo pronajmout pokoj v bytě u rodiny 
nebo pracujícího Francouze.   
  

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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