
Oslo and Akershus University College of Applied 

Sciences, Norway 

Veľa šťastia pri výbere!  

 Štúdium 

Nórsko je veľmi vyspelá krajina v rôznych smeroch. Nezaostáva ani v školstve. Páčil sa mi ich systém, ktorý dovoľuje, aby 
si každý študent mohol zvoliť predmety, ktoré  bude v nasledujúcom semestri navštevovať. Výučba prebiehala vo forme 
cvičení či seminárov. A prednášky? Žiadne . Mali sme množstvo voľného času, ktorý sa dal využiť rôznymi spôsobmi – či 
už na samoštúdium (ktorého, musím uznať, bolo celkom dosť v porovnaní so štúdiom na Slovensku) alebo na rôzne aktivity 
(výučba nórčiny, rôzne športy, spoznávanie krajiny a samozrejme party ). Profesorov, ktorí nás učili, hodnotím tiež veľmi 
pozitívne. Pristupovali k nám priateľsky a ústretovo. A čo sa týka angličtiny, bez problémov sa dá rozumieť aj profesorom aj 
učivu. A keď náhodou niečomu nerozumiete, stačí sa spýtať . 

 Ubytovanie 

Žiadosť o ubytovanie sa podáva pomocou stránky www.sio.no. V Osle je množsto internátnych zariadení, no každé sa 
nachádza v inej časti. Najbližšie pri HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus, t.j. názov univerzity) je internát s názvom St. 
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Hanshaugen Student Village, odkiaľ sa dá chodiť do školy peši. Ostatné internáty vyžadujú dopravu metrom alebo 
autobusom, pričom cena mesačného lístka na MHD je približne 45€. 

 Rady 

 Ak budete mať príležitosť, určite pocestuje, čo sa dá .  Nórsko má nádherné mestá a ešte krajšiu prírodu.  
 Neurobíte dobre, ak sa budete spoliehať len na grant, je to veľmi drahá krajina. Musíte počítať s tým, že grant Vám výjde 

tak na ubytovanie (viď ceny na sio.no).  
 Ak si nezameníte peniaze, nič sa nedeje. Všade sa dá platiť kartou. V prípade potreby bankomaty nájdete v obchodoch 

(Deli De Luca, 7 eleven, etc.) 
 Nóri sú síce priateľskí, ale nikdy Vás prví neoslovia. Ak niečo potrebujete, netreba sa báť a radšej sa spýtať . 


