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TATIANA LEKÝROVÁ 

Fakulta: informačných technológií 
Obor studia: Znalostné inžinierstvo 
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 3. ročník bakalárskeho štúdia 

Zahraniční škola 
Země: Hong Kong 
Název zahraniční školy: The Hong Kong University of Science and Technology 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: International Summer Exchange Program (ISP) 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Suki Chan  
E‐mail koordinátora zahraniční školy: isp@ust.hk 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://mystudyabroad.ust.hk/ 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018 

Začátek pobytu: 13.6.2018 

Konec pobytu: 26.8.2018 

Délka pobytu v měsících: 2,5 

Aktivity před výjezdem  

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 

- Informácie som mala zo svojho predošlého výjazdu. 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 

web)? 

- http://studyabroad.ust.hk/inbound/programs/summer-exchange 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

- Academic background 
- Upload your official transcript 
- Information about your travel document 
- Exchange duration 
- University housing application form 
- Fee payment (via the ‘(Incoming) Statement of fees’ section) 
- HKUST transcript request form 
- Mailing address for receiving student visa 
- Special educational needs disclosure form 
- Visa application form 
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Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

- V aplikácii https://mystudyabroad.ust.hk/, žiadosť o vízum sa posiela cez International 

Office na ČVUT pomocou FedExu. 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 

- Angličtina. 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 

- Študijný plan. 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 

ČVUT? 

‐  Potvrdenie o poistení, 

- Študijný plan potvrdený prodekanom fakulty, 

‐ Finančnú dohodu. 

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

-  Áno, je potrebné študentské vízum. 

- Je nutné vyplniť formulár, ktorý sa dá stiahnuť z aplikácie https://mystudyabroad.ust.hk/ 

- K formuláru sa pridávajú dokumenty, ako napr. výpis z účtu s dostatočnými finančnými 

prostredkami. 

- Dané dokumenty posielala pani Bošková na zahraničnú univerzitu. 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 

vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

- Uzatvorila som poistenie k ISICu s poistovňou Union na Slovensku.  

- K ISICu je možné uzatvoriť celoročné poistenie za 13,50€ - poistenie je platné do celého 

sveta, avšak maximálna dĺžka jedného vycestovania je 30 dní nepretržite (tj. musela by 

som sa vrátiť na Slovensko a opäť vycestovať).  

- Na zvyšnú dobu výjazdu som uzatvorila ďalšie, krátkodobé poistenie od Unionu, platnosť 

do celého sveta, zľava na ISIC, poistná doba necelé dva mesiace, cena 105€. 

- Okrem toho HKUST vyžaduje zaplatenie svojho vlastného poistenia. 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

- Áno. Proti hepatitíde A, B, týfu a meningitíde som bola zaočkovaná už predtým, dala som 

sa doočkovať proti besnote. Všetky spomenuté očkovania sú doporučené pri cestovaní po 

juhovýchodnej Ázii. 

https://mystudyabroad.ust.hk/
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Cesta tam a zpět  

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 

- Cena spiatočnej letenky s Emirates z Prahy, návrat do Budapešti – cena 600€. 

Procedura na hranicích ‐ co mít u sebe? 

- Vízum v pase  

‐  Dokument o prijatí na zahraničnú univerzitu 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

‐  Počas International Summer Exchange škola pick up nezaisťuje. 

- Využila som červený taxík, ktorý ide z Lantau Island (z letiska) až na Kowloon (HKUST). 

Průběh studia 

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

- Nie. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 

kurzů; možnosti změny kurzů.) 

- Počas International Summer Exchange programu sa kurzy registrujú už cca 2 mesiace 

pred výjazdom, všetko sa robí pomocou aplikácie https://mystudyabroad.ust.hk/. 

- Niektoré kurzy majú náväznosť, v tom prípade je potrebné doložiť absolvované 

predpoklady z ČVUT a počkať na odsúhlasenie od vyučujúceho, že si kurz môžete zapísať. 

- Kurzy sa spravidla dajú meniť ešte približne týždeň po ich začiatku. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 

- Python Bridging Course 

- E-business and Web Analytics 

- Chinese for Non‐Chinese Language Background Students I 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 

- Nie. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 

škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 

- Počas ISP je množstvo učiva nahustené (látka, ktorá sa normálne učí v priebehu 4 

mesiacov je na ISP často preberaná počas 1 mesiaca a menej). 

- Pracuje san a domácich úlohách a projektoch. 

https://mystudyabroad.ust.hk/


- Náročnosť záleží predmet od predmetu, matematické a programovacie predmety sú 

zvyčajné náročnejšie, ekonomické menej náročné. 

- Na projektoch sa pracuje v tímoch, témy si tím vyberá sám (v rámci určitej tematiky), 

vyučujúci sú ochotní nasmerovať správnym smerom. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 

-  Záleží na predmetoch, povedala by som, že kvalita je porovnateľná. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 

výuky či jej bylo nutné koupit?) 

- Materiály dostupné online. 

- V prípade čínštiny sa dajú kúpiť v kníhkupectve v kampuse. 

Jaká je vybavenost kampusu? 

- Kampus poskytuje všetko, od ubytovania, posilňovní, bazéna, jedální, kaviarní, kliniky, 

knižnice, študovní, hudobne a ďalších priestorov. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 

tisku a kopírování)? 

- Prístup na internet cez Eduroam, v areály školy sú prístupné počítače, dá sa tlačiť a 

kopírovať na viacerých miestach. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 

výměnné studenty? 

- Počas ISP HKUST pripravila rôzne kultúrne workshopy a výlety, spomeniem napr. výlet to 

Macaa.  

- Okrem toho som sa zapájala do Chinese Chit-Chat Corner, čo boli neformálne hodiny 

čínštiny, odporúčam ako alternatívu ku klasickému kurzu. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 

- Áno. 

Praktické otázky pobytu  

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 

- Na internáte. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 

- Pred pobytom som zaplatila 850€ (7650 HKD), cena zahŕňala ubytovanie na celý pobyt, 

vízum a poistenie. 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte 



vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích 

večer nebo o víkendu) 

- Škola ponúkala túto možnosť pre účastníkov ISP. 

- Boli sme ubytovaní v UG Hall 8 a 9. 

- Internát má bunkový systém – sú v ňom dvojlôžkové izby, ktoré zdieľajú jednu kúpeľňu. 

- Škola poskytne len matrac a je potrebné si doniesť/kúpiť vlastné periny a obliečky, avšak 

hneď po príchode škola organizuje výlet do IKEI.  

- Na každom poschodí je jedna spoločenská miestnosť s mikrovlnkou a pitnou vodou. 

- Pripojenie na internet pomocou WiFi, prípadne Ethernetová zásuvka. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

- Dva mesiace vopred, v aplikácii https://mystudyabroad.ust.hk/. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

- V kampuse sa nachádzajú: menzy, tradičná čínska reštaurácia, Subway, McDonalds, 

Eberneezer’s, Starbucks, potraviny. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 

- Všetko o tretinu drahšie. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 

- Do centra sa dostanete MHD (metrom + minibusom). 

- Inak v podstate z kampusu nemusíte vyjsť. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 

- Ubytovať sa na internáte, 

- Zaregistrovať sa na škole, 

- Vybaviť študentskú kartičku, 

- Vybaviť Octopus Card (karta na MHD, platbu v obchodoch, v menze). 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 

- Áno, dvakrát som bola na školskej klinike. Vyšetrenie aj lieky sú zadarmo po predložení 

študentskej karty. Rýchle vybavenie a priateľský prístup. 

Pracoval/a jste během studia? 

- So študentským vízom je zakázané pracovať. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

- Žiadne. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
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- Prihlásiť sa na výlety a workshopy organizované školou. 

- Športoviská – posilňovne, bazén. 

- Workshopy organizované pod iLANG centrum - https://ilang.cle.ust.hk/. 

- Počas leta (jún – august) nefungujú študentské spolky, avšak škola organizuje množstvo 

workshopov a ďalších prednášok, do ktorých sa dá zapojiť – treba sledovať UST mail. 

Finance  

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 

- Štipendium od ČVUT, vlastné zdroje. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

- 950€ 

a) z toho stravovanie: 350€.  

b) z toho ubytovanie: 300€ 

c) z toho na cestovanie a voľný čas: 300€. 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 

- 40% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 

- Prevodom na účet, obdržala som ho pár dní pred odjazdom do Hong Kongu. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 

české platební karty) 

- Účet som si nezriaďovala, hotovosť som vyberala z bankomatu. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 

materiál, apod.)? 

- Za poistenie, vízum a ubytovanie som zaplatila vopred. 

- Za kopírovanie a tlač sa platí pár centov. 

- Za pranie a sušenie sa platí pár centov. 

Uznání zahraničního studia domácí školou  

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 

-  4 miestne kredity 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
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- Všetky, prepočítané na ČVUT kredity. 

Za jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 

- Za voliteľné. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 

- Áno. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 

- Predmety uznáva na FITe pán prodekan Balík ako voliteľné. 

- Ak chcete uznať niečo povinné, treba sa dohodnúť s garantmi daných predmetov. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 

- Potvrdenie o dobe štúdia na HKUST, 

- Transkript, 

- Doklad o uznaní štúdia, 

- Správu z pobytu. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení  

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 

- Predmety, ktoré som si vybrala, boli jednoduchšie a nemali pre mňa veľký odborný 

prínos. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

- Obrovský prínos čo sa týka zodpovednosti, žitia v cudzej krajine s inou kultúrou.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 

- ČVUT poskytne kontakty a pomôže s vízom, prípadne na fakulte je vám vysvetlené, ako 

máte postupovať.  

- Inak je všetka komunikácia a vybavovanie na vás samých. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 

- Všetky informácie boli poskytnuté. Hodnotím na 1. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 

- Áno. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

- Novonadobudnuté skúsenosti. 



Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 

- Ochorela som a musela dvakrát navštíviť školskú kliniku. Nakoniec zabrali lieky privezené 

z domu. Prístup lekárov na klinike veľmi priateľský. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

- https://medium.com/@tatleky 
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