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

Ano, možné to je. Nepočítali s tím, že nestuduji gender ale SHV, ale nijak neprotestovali. Na uni ve 

Vídni mají šikovná rozšiřující kurikula (Erweiterungscurriculum), která v rozsahu 15 nebo 30 ECTS 

může každý student studovat ke svému oboru, ať už jakémukoli. Mně bylo řečeno, že obsadím-li 

předměty z těchto studijních plánů zaměřených na gender, můžu si jinak volit, co budu chtít. Celá 

kurikula se za jeden semestr nevypisují, takže to mělo dělat asi 5 předmětů (asi polovinu studijního 

plánu). Předměty z cizích fakult jsem si směla zapsat, pokud jsem se domluvila s koordinátory 

příslušných institutů (stačí zaslat email). Ti jsou také vstřícní. Koneckonců jsem si ještě počátkem 

semestru změnila studijní plán natolik, že na několik genderových předmětů ani nedošlo. Obsadila 

jsem většinu ze sociologie a kulturní antropologie. Zatím po mě koordinátorka už nic nechtěla a 

vypadá to, že i kdyby si člověk nakonec nezapsal jediný genderový předmět, nikoho to zajímat 

nebude. 

 

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

Nevyžaduje 

 

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

Nevím, ale stipendium od Erasmu každému docela stačilo. 

 

Máte k dispozici odkazy, jež by studentům pomohly najít bližší informace o škole / nabízených 

kurzech? 

ufind.at 

https://ufind.univie.ac.at/de/vvz.html 

 

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

Je to jiné, ale není to nijak extra těžké. Těžší je to hlavně tím, že se tam člověku nechce nic dělat. 

 

 



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

To záleží na tom, co komu vyhovuje. Tam se v zásadě nepíšou multiple choice testíky, většinou 

musíte napsat nějakou seminárku a/nebo klauzuru, která je obtížná jak u kterého předmětu. Já 

narazila na samé vstřícné hodnotitele písemek. Jedna tamější studentka se mi svěřila, že kulturní 

antropologie je tam tím vcelku známá. Genderové předměty byly taky v pohodě. Přesto bych 

každému doporučila, aby si navolil spíš semináře než přednášky se závěrečnými písemkami. Semináře 

jsou většinou víc průběžné práce, píšou se domácí úkoly, dělají se referáty, některé mají i seminárku, 

ale skutečně je doporučuju. Víc vám dají a jsou větší sázkou na jistotu. Odpracujete si svoje během 

semestru a nebudete se muset stresovat s písemkami. Písemky se totiž píšou také většinou ve třech 

nebo i více termínech, ale ne jako u nás: První termín bývá většinou na poslední přednášce 

v posledním týdnu výuky, další v říjnu a další až někdy v lednu dalšího semestru. Počítejte tedy s tím, 

že pokud si naberete 10 přednášek, je možné, že 7 z nich budete psát ve stejný týden a ještě třeba ve 

stejný den (záleží na rozvrhu, který si vymyslíte) a budete je muset dát napoprvé, protože známky 

potřebujete před začátkem dalšího pražského semestru zanést do sisu a na říjnový termín u vás už 

nedojde. Jelikož jsem si navolila hodně přednášek, byly všechny zkoušky naráz koncem semestru jako 

„facka do ksichtu“, přestože nebyly těžké. Jděte do seminářů 😊 

 

 

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

FHS? 

Řekla bych, že fhs je trochu laxnější. Na uni ve Vídni měla většina předmětů dost dobře 

strukturovanou osnovu. 

 

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

Dobré a levné koleje jsou od ÖJAB a WIHAST. Vyloženě mezinárodní koleje lákají, ale jsou i 

několikanásobně dražší. Bylo dost erasmáků, kteří byli v ÖJAB nebo WIHAST (hlavně WIHAST). Vídeň 

je veliká a tak tam není žádná malá útulná studentská komunita. Tu bych hledala v menších městech. 

Mezinárodních studentů je tam hodně a záleží na vás, jak moc se se všemi seznámíte. Určitě bych 

sledovala ESN Uni Wien na fb, pak třeba i Erasmus Buddy Network Vienna (nebo tak něco) a najděte 

si i všechny ostatní ESN stránky ve Vídni (třeba od technické univerzity nebo tak). Pořádají různé akce 

a výlety, které by vás mohly bavit. Správně si spočítejte kredity. 

 

Kontakt (pokud uvedete, budou se na vás moci obrátit studenti s dalšími dotazy): 

 


