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Je možné si vybírat kurzy i z jiných fakult, než na které jste byl/-a zapsána? 
Ano,  je to možné.  Já osobně měla předměty ze tří fakult.   
  

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

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 
Ne, nebo alespoň o tom nevím.  

  

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Vše na webových stránkách univerzity.  http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/  
  
  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Náročnost byla zejména na fakultě Mezinárodních vztahů a politických studií vyšší. Studium vyžadovala stálou 
přípravu na semináře. Na jiných fakultách byla srovnatelná.  
  

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Pokud se student během semestru  připravoval, byly zkoušky srovnatelné s FHS.   
  

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 
Bylo příznivé, že semináře byly vedeny v malém počtu lidí a učitelé vyžadovali, aby studenti diskutovali. Díky tomu se 
mi zlepšila jazyková vybavenost a snadněji se mi připravovalo ke zkouškám.  Materiály na seminář učitelé zasílali vždy 
s předstihem na email. Negativně hodnotím pouze to, že mnoho předmětů, které jsem si vybrala již v České republice 
bylo zrušených nebo byly zcela rozdílné požadavky, než jsou uvedeny na interentu.  
  
  
  

Máte nějaké další užitečné informace pro studenty, kteří se na tuto školu hodlají přihlásit? 
Vybírejte si předměty z více fakult, v prvních dvou týdnech obejděte všechny předměty, o kterých  přemýšlíte. 
Později můžete vždy nějaké předměty odebrat, nikdy si však už po termínu předměty přidat.  
  
  
  
  
  

Kontakt: 
 

http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students/


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. 


