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

Ano. Univerzita nabízí všem zahraničním studentům zhruba třicet kurzů, takovou všehochuť (tzv. Interstudies 
courses), z níž je možné vybírat si bez omezení. Pokud si chcete zvolit předmět z jiné fakulty a ten není na tomto 
seznamu, je třeba svolení garanta vašeho studia, což je zpravidla formalita. 

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

Poskytuje zahraniční škola / město / stát či některá organizace stipendium pro zahraniční studenty? 

Pokud vím, neposkytuje. 

Znáte nějaké odkazy, které by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených kurzech atp.: 
Snad jedině oficiální stránky univerzity: http://www.uni.wroc.pl/ 

Jak byste hodnotil/-a náročnost studia na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Srovnatelná. 

Jak byste hodnotil/-a náročnost zkoušek na zahraniční škole v porovnání s výukou na FHS? 
Srovnatelná. 

Jaké aspekty studia na zahraniční univerzitě hodnotíte pozitivně / negativně ve srovnání se studiem na FHS? 

Kromě samozřejmé angličtiny a němčiny a neustálému kontaktu s nimi, které ale vyplývají z podstaty věci, mě nic 
nenapadá. Pouze bokem – úroveň cizích jazyků u lektorů je zpravidla velmi dobrá. 

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

Se samotným studiem a spojenými formalitami jsem žádné potíže neměl, takže snad jenom – kdyby vám 
nevyhovovaly studentské koleje (která ale jsou, pokud vím, docela dobré) a nerozumíte úplně dobře polsky, tak 
Polsko má vlastní Gumtree, kde seženete relativně snadno byt - i cokoliv jiného. Třeba kolo, které je ve Wroclawi 
docela užitečné. 

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. 


