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Příprava pobytu, studium

Informace o programu LLP/ERASMUS byla získána na Škoda Auto Vysoké škole.
Jazykem výuky na vysílající VŠ (Škoda Auto a. s. Vysoká škola) je čeština, na přijímající
VŠ (Seinäjoki University of Applied Sciences) je angličtina.
Způsob a systém výuky na vysílající VŠ: přednášky, semináře a cvičení. Součástí
jednotlivých předmětů jsou případové studie, řešení projektů formou týmové práce a
prezentace.
Systém hodnocení práce studentů je v formě napsání eseje, písemných prací a testů,
provedení ústních zkoušek z předmětů. Počet ECTS odpovídá náročnosti předmětu.
Přijímající VŠ (Seinäjoki University of Applied Sciences) používá systém ECTS stejně jako
vysílající VŠ (Škoda Auto Vysoká škola).
Uznání studia: studium v zahraničí bude na vysílající VŠ úplně uznáno.

Ubytování, strava, doprava, ostatní

Typ ubytování – studentská kolej. Každý pokoj má vlastní zařízení, Internet, sprchu a WC.
Ubytování bylo poskytnuto přijímající VŠ (Seinäjoki University of Applied Sciences).
Ubytování lze zařídit přes kontaktní osobu na této VŠ, mezinárodní koordinátorku paní
Sannu Valkosalo.

Existuje možnost stravování v menze. Cena stravování pro studenty se pohybuje mezi
2,5-3 Euro. Obyčejná cena oběda pro nestudenty je 5-6 Euro.
Ubytování studentů se nachází vedle budovy školy (300 metrů do školy). V souvislosti s
tím doprava není nutná, protože studenti žijí vedle této školy. Nemusí se tedy platit za
dopravu do školy.
Přístup na počítač a na internet na přijímající VŠ mají studenti jak ve škole tak i v každém
studentském pokoji, ve kterém se také nachází toto zařízení. Univerzita má několik
počítačových tříd, kde každý student může používat Internet. Na začátku studijního
programu je každému studentu přidělen vlastní přístupový kód. Pomocí tohoto kódu má
student možnost přístupu k Internetu na této přijímající VŠ.
V průběhu studijního pobytu je studentovi umožněno sehnat si práci nebo brigádu. Délka a
typ této brigády ve Finsku záleží na firmě, která nabízí tuto práci. Tato práce také může mít
charakter víkendových prací, kdy student má nejvíce volného času při studiu. Pro získání
práce je nutné přijít na městský úřad práce pro registraci a obdržení čísla sociálního
pojištění. Toto pravidlo platí pro studenta z členských zemí Evropské unie.
Při studiu jsem neměl práci z důvodů zrušení plánované pracovní nabídky od firmy a
malého počtu zájemců o tuto práci. Tato pracovní nabídka byla spojená s prací v oblasti
lesního průmyslu.
České zdravotní pojištění přijímající VŠ plně uznává. Pokud český student má české
zdravotní pojištění, bude mu vždy poskytnuta první pomoc. V případě vážných zdravotních
problémů a zubních problémů bude student platit sám ze svých výloh, které mu budou
kompenzovány po návratu zdravotní pojišťovnou, kde student uzavíral toto zdravotní
pojištění.
Druhou variantou může být poskytování zdravotní pomoci studentovi přijímající VŠ ve
Finsku, kde existuje zdravotní středisko.

Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti

Stipendium na studijní pobyt na přijímající VŠ ve Finsku bylo poskytnuto v částce 428 Euro
za měsíc.
V souvislosti s finanční dohodou byla tato finanční podpora poskytována převodem na můj
bankovní účet zřízený v ČR v formě dvou splátek (každá splátka ve formě dvouměsíční
částky).
Jako dodatečné zdroje financování svého studijního pobytu jsem měl k dispozici také

vlastní úspory.
V průběhu studijního pobytu student může platit úhrady, spojené s exkurzemi do různých
měst a jiných kulturních akcí v zemi, které byly organizovány přijímající VŠ. Kromě toho,
student může mít náklady, spojené se studijnými výlety do firem v souvislosti s obchodní
specifikou daného studijního programu (Nordic Business Dimensions). Tyto náklady mají
většinou charakter transportních nákladů a pohybují se v rozmezí 50 -100 Euro za měsíc.
Všechny akce jsou dobrovolné a pro studenty mají volitelný charakter.

Celkové hodnocení svého studijního pobytu v rozmezí od 1 do 5 (kde 1 je v tomto rozmezí
nejlepší) hodnotím známkou 1,5.
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