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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Je možné si vybírat i kurzy na Université Lyon 2, která funguje jako mateřská univerzita pro IEP. Samotný Institut 
d’études politiques však nabízí velmi širokou škálu předmětů, nevyhledávala jsem tedy kurzy na jiných fakultách.  
  

Vyžaduje zahraniční škola doklad o jazykové způsobilosti? Pokud ano, jaký? 
Nevyžaduje. Pokud se student rozhodne získat certifikát nebo atestaci na IEP musí podstoupit rozřazovací jazykový 
test na začátku studia.   
  

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Stát poskytuje finanční podporu na bydlení (CAF), žadatel však musí splňovat určitá kritéria.   

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Většinu kurzů lze dohledat na oficiálních stránkách školy: http://www.sciencespo-lyon.fr/.  
Mimoškolní aktivity dále např. na facebooku: https://www.facebook.com/melting.sciencespot  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Řekla bych, že náročnost je srovnatelná s FHS UK. Systém výuky je podobný: existují zde jednak přednášky, které mají 
spíše výkladový charakter – studenti se aktivně nezapojují, dělají si poznámky a na konci semestru podstupují 
většinou písemnou zkoušku. Dále pak semináře, které naopak počítají s aktivní účastí studenta po celou dobu 
semestru a specializované kurzy, které mají různý charakter.   
  
   

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnost zkoušek souvisí s typy předmětů, které jsou, jak jsem uvedla výše, srovnatelné s FHS. V seminářích je 
vyžadovaná aktivita studenta po celou dobu semestru, je tu větší důraz na samostatnou práci ve skupinách a ústní 
prezentaci konkrétní problematiky.   
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Pozitivně hodnotím širokou nabídku kurzů z různých oborů (podobně jak na FHS). Profesoři často reflektují v kurzech 
aktuální politickou situaci či situaci ve společnosti, je tedy nutné průběžně sledovat dění. Existuje zde také řada 
studentských spolků a asociací, které jsou otevřené i pro zahraniční studenty, to považuji za velmi dobrou zkušenost. 
Negativní je snad jen přílišná byrokracie a zdlouhavé čekání na výsledky zkoušek či vystavení dokumentů.   
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Zvláště ze začátku je nutno obrnit se trpělivostí, vše trvá déle, než jsme u nás zvyklí. V případě jakéhokoli problému je 
dobré obrátit se na zahraniční oddělení, které má se zahraničními studenty letité zkušenosti a vždy se ochotně snaží 
vyjít vstříc.  
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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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