
ERASMUS VE FINSKU
PORI

Anežka Zdráhalová a Kateřina Žůrková (2016)



Krok č. 1- ROZHODNOUT SE!

• Informace pro zájemce: 
http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-
pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-
vztahu/erasmus/studium/informace-pro-zajemce/

• Dále ochotně poskytují informace:
1) Fakultní koordinátorka- Ing. Irena Jedličková
2) Koordinátorka za Ústav ošetřovatelství- Mgr. Jana Konečná

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/erasmus/studium/informace-pro-zajemce/


Krok č. 2 - VYBRAT SI DESTINACI A PROJÍT 
VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM!

• Instrukce pro nominované studenty: 
http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-
pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-
vztahu/erasmus/studium/instrukce-pro-nominovane-studenty/

1) Vyplnit a odeslat přihlášku do hostitelské země
2) Prostudovat stránky hostitelské země, případně se spojit s jejím koordinátorem a získat co 

nejvíce informací (ubytování, doprava, praxe, …)
3) Sestavit si Learning Agreement for Studies
4) Vyplnit online jazykový test OLS
5) Podepsat účastnickou smlouvu
6) Přihlásit se do pojistné smlouvy UPOL

http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/usek-pro-zahranici/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/erasmus/studium/instrukce-pro-nominovane-studenty/


Krok č. 3 - SBALIT SE A VYRAZIT! 



SAMK- Satakunnan ammattikorkeakoulu
• Satakunta University of Applied Sciences, Pori
• Tiilimäki Campus
• Faculty of Health and Welfare
• Public Nursing
• Kontakty: Riitta Risanen (International Trainee)

Minna Markanen (Faculty coordinator)
• Doba pobytu: 3 měsíce
• Více informací: http://www.samk.fi/en/how-to-apply/#wearehappy

SAMK? It is a nice place, where everybody helps, if you ask for help!

http://www.samk.fi/en/how-to-apply/


Krok č. 4 - POVINNOSTI STUDENTA PO 
PŘÍJEZDU

1) Doručit OMV originál potvrzení o absolvování pobytu 
(Confirmation of Erasmus study period) do 15 dní

2) Doručit ZO UP kopii studijních výsledků
(Transcript of records) do 1,5 měsíce

3) Vrátit ZO UP kartičku cestovního pojištění UP
4) Vyplnit závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku
5) Vyplnit v aplikaci OLS závěrečný jazykový test
6) Zajistit na fakultě uznání absolvovaných kurzů



ŠKOLA & PRAXE
• První týden školy probíhají tzv. orientační dny, kdy se setkáte s dalšími „erasmáky.“ A hlavně 

vám budou řečeny všechny důležité informace (o menze, knihovně, akcích pro erasmáky, 
využívání zdravotní pomoci, o praxích a vůbec průběhu výuky).

• OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE:
1) Ošetřovatelská praxe obvykle probíhá na geriatrických odděleních. 
2) Každému studentovi je přidělen jeden mentor (sestřička na oddělení) a za školu tutor.
3) Všichni jsou maximálně vstřícní  a ochotní.
4) Pacienti obvykle neovládají angličtinu.
5) Sestry mají jiné kompetence a postupy než u nás, které vás mnohdy udiví.
6) Oblečení na praxi poskytuje nemocnice.
7) Obvyklá pracovní doba je 8 hodin.
8) Speciální možností je absolvovat praxi ve školní skupině „Soteekki,“ která poskytuje služby 

jako: narozeninové oslavy dětem, cvičení pro seniory, plávání s tělesně handicapovanými 
dětmi, tělocvik pro mentálně postižené děti, návštěvy domů pro seniory aj.).



MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
• Výlety organizované týmem pro zahraniční studenty (international

coffee, Get to gether day, výlet do jiného města aj.). 
• Možnost setkávání se s ostatními studenty v barech.
• Volný vstup do bazénu, sauny a fitcentra přímo v budově školy.
• Možnost shlédnutí kulturních i přírodních památek v Pori a okolí 

(Muzeum umění, hřbitov a mauzoleum, centrum města, pláž Yyteri, 
obchodní dům Puvilla aj.).

• Možnost cestování (Tallin, Laponsko, Helsinky, Rauma, Tampere, 
Turku aj.). 



INTERNATIONAL 
COFFEE

GET TO GETHER DAY

… NUDIT SE ROZHODNĚ NEBUDETE :-) …



PRAXE…

…V SOTEEKKI …V NEMOCNICI



UBYTOVÁNÍ & DOPRAVA

• Ubytování je nejjednodušší si zařídit na kolejích, které vám 
nabídne univerzita. 

• Pro cestování na delší trasy je nejvhodnější využít autobusů 
společnosti Onnibus http://www.onnibus.com/fi/index.htm

• Pro cestování na kratší trati je nejvhodnější využít kolo, které si 
budete moct zakoupit v bazaru nebo od odjíždějících studentů.

http://www.onnibus.com/fi/index.htm


SAMK 
UNIVERZITA 
V PORI

…DOPRAVA…



FINANCE

• Finanční částka obdržená od UPOL je necelých 40000 Kč
• Letenka (zpáteční) 5250 Kč
• Koleje stojí měsíčně cca 300 euro
• Kolo koupíte cca za 40-60 euro 
• Jídlo je nejvýhodnější kupovat v Lidlu – za kolik to záleží na vás 

;-) 
• A výlety jsme si hradily ze své kapsy :-) 



Děkujeme za pozornost!
Kiitos huomiostasi!
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