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Zahraniční škola 
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Název zahraniční školy: Indian Institute of Technology Madras   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Aerospace + Mechanical Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Ms. Vadhana Ramanan   
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Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.oir.iitm.ac.in/   

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok:  2017/18 

Začátek pobytu:  7/2017 

Konec pobytu:  6/2018 

Délka pobytu v měsících: 11 

   

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Již jsem vyjel v rámci bakalářského 
studia. 
 

Kde  je možné získat  informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? Obtížně online.
http://academic.iitm.ac.in/ (dostupné pouze na intranetu) 
 

Které dokumenty  jsou potřebné  k přijetí na  zahraniční vysokou  školu?  Lékařská  zpráva pro 
místní nemocnici, víc si nepamatuji. 
 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Zde  je vyplněna  lékařem a pak osobně 
zanesena do nemocnice v rámci kampusu. 
 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? V angličtině. 
 
Jaké  dokumenty  jste  před  odjezdem musel/a  odevzdat  na  studijním  oddělení  fakulty?  Jen 
zapsat předmět Praxe 2003003 
 
Jaké  dokumenty  jste  před  odjezdem musel/a  odevzdat  na  zahraničním  oddělení  rektorátu 
ČVUT? Pokud vím, tak nic, vše se nahrává online do mobility (pojištění do zahraničí, …). 
 



Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano, na ambasádě v Praze osobně se 
všemi požadovanými dokumenty. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Měl jsem pojištění přes ISIC, výhodou je nízká cena. 
Zahraniční  škola  žádné  speciální  pojištění  nevyžaduje,  pokud  budete  chodit  do  místní 
kampusové nemocnice tak je také ošetření zdarma. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Kromě  běžných  jsem  byl  očkován  i  na  Viral  hepatitis  A,  Typhoid  fever,  N. Meningitidis 
A,C,W135,Y  a  vzteklinu,  na místě mne  pak  přeočkovali  proti  vzteklině  a  naočkovali  proti 
japonské  encefalitidě  (pokud o ni máte  zájem,  tak  je  to mnohem  levnější než u nás). Na 
vzteklinu  se můžete  naočkovat  v kampusní  nemocnici  zdarma,  pokud  vysvětlíte,  na  co  to 
chcete.  Některá  očkování  jsem  měl  kvůli  cestování  v odlehlých  oblastech,  pokud  to 
neplánujete, měla by stačit Hepatitida A a břišní tyfus. 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. Letěl 
jsem z Budapeště do Astany s WizzAir, v Kazachstánu a Kyrgyzstánu jsem pobyl asi 14 dní před 
letem z Almaty do Nového Dillí s AirAstana. Nejednalo se o nejlevnější variantu letu, tu nejspíš 
naleznete při letu Praha‐Dubaj‐Indie a pak se přemístíte vlakem (velmi levné) v rámci země. 
 
Procedura na hranicích ‐ co mít u sebe? Pas s vízem, to jest vše. 
 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Pick up zdarma pouze pokud přiletíte na místní letiště 
(MAA) a domluvíte si  to se svým buddym. Pokud pojedete samostatně v Chennai  či někde 
jinde v Indii, doporučuji za každou cenu využít Uber nebo Ola, asi bude obtížné najít  řidiče 
(vždy jsem to tak měl) a možná budete chvíli čekat a zkoušet to, ale výrazně ušetříte.  
 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano, bylo to nutné. 
 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; 
možnosti změny kurzů.) Před či na začátku semestru, potřebujete obejít všechny profesory, 
sesbírat podpisy a pak  ještě podpis mentora s tím pak zajít na academic section. Pokud zde 
budete 2 semestry pak je to nejspíš možné udělat i online (pro druhý semestr). Lepší než měnit 
kurzy je zapsat si jich více a pak některé „dropnout“. 
 
 

Doporučil/a  byste  nějaký  zajímavý  předmět/kurz/vyučujícího?  Mohu  doporučit  všeobecné 
kurzy Self‐Awareness a Integral Karmayoga, obzvláště část s Devdasem Menonem, seznámíte 
se tak s indickou tradiční spiritualitou, kterou můžete uplatnit i ve svém životě, např. meditace.



 

 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Ne, jen exkurze. 
 
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a 
porovnejte  s  Vaší  domácí  školou.  Teorie  zaujímá  většinu  vyučovaného  času  a  také  se 
předpokládá, že ji budete studovat mimo výuku, často je ke konci semestru zadán projekt na 
vypracování  ve  skupině.  Hodnocení  se  skládá  s jednoho  či  dvou  kvízů  během  semestru, 
domácích úkolů,  (projektu) a závěrečné zkoušky. Nejlepších známky S dosáhnete  jen  těžko, 
místní studenti  jsou velice soutěživí a má  to pro ně větší význam, než pro nás – mít dobré 
známky. 
 
 

Jaká  je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Těžko říct,  liší se předmět od 
předmětu podle vyučujícího. 
 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či  jej  bylo  nutné  koupit?)  Různě,  nejčastěji  však  v elektronické  podobě  od  vyučujících  či 
spolužáků. Pokud je opravdu zapotřebí něco zakoupit, tak nikdy nejde o velké částky.  
 
 

Jaká je vybavenost kampusu? Velká, nachází se zde vše, co můžete potřebovat a ani byste za 
celý svůj pobyt nemuseli kampus opustit. Např. knihovna, bazén, tenisová hřiště, posilovna, 
stadion a vybavení na další sporty, nemocnice, restaurace a menzy, open air theater s filmy za 
hubičku každý týden, učebny, obchody, koleje, … 
 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a 
kopírování)? Jelikož mi ke konci pobytu odešel můj vlastní notebook, tak s tímto mám poměrně 
„dobré“ zkušenosti. Všem dostupné jsou počítače v knihovně, ale nejsou moc vybavené, např. 
MatLab tam nehledejte a místnost s nimi se podobá spíše  ledničce, další nevýhodou  je pak 
omezená otevírací doba knihovny a to obzvláště o víkendech. Doporučuji si vzít s sebou vlastní, 
je to téměř nutnost či se domluvit na fakultě, aby vám nějaký poskytli. Internet je na koleji skrz 
LAN kabel, vysokorychlostní, většinou nebyl žádný problém,  jen když někde ve městě či na 
koleji  vypadla  elektřina. Wi‐Fi  je  jen  v knihovně,  žádný  eduroam  zde  v době mého pobytu 
neexistoval, ale slyšel  jsem o plánech do budoucna. Do obou těchto sítí  je potřeba se vždy 
přihlásit svými údaji (netaccess), které vám budou na začátku pobytu poskytnuty. Pokud by vás 
to  zajímalo,  tak váš mentor, pokud by chtěl, může vidět všechnu vaši online aktivitu. Další 
přístup k internetu  je přes mobilní data, která  jsou extrémně  levná, ale pokrytí po celé  Indii 
není tak dobré jako např. u nás, v jedné části kolejí můžete mít 4G, v druhé jen edge. Tisk a 
kopírovaní je možný na několika místech v kampusu za malý peníz (např. Gurunath), skenování 
je naproti tomu hodně drahé. Je možné tisknout i venku, např. u Krishna Gate. 
 



 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné 
studenty? Na co se můžete spolehnout je tradiční International Day v zimním semestru a pak 
uvítací výlet v každém semestru (jelikož zde Indové dostávají příspěvek od IITM, aby se ho také 
zúčastnili). Další akce záleží na tom, kdo konkrétně  je v týmu  Indů starajících se o výměnné 
studenty. Nám např. před semestrem poslali program, kdy každý týden mělo být i několik akcí 
a  nakonec  žádná  nebyla!  Program  byl  okopírován  z předchozího  semestru,  takže 
předpokládám, že tam něco organizovali, tým se každý rok mění. 
 
 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Ano, 
jiná možnost není. 
 

Praktické otázky pobytu 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na koleji (hostel) poskytnutý IITM. 
 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Přibližně 2500 korun na 6 měsíců. (Není to překlep) 
 
 

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). Výhody koleje: jste v kampusu, blízko všeho dění, s dalšími lidmi se lehko setkáváte 
na koleji, do školy to trvá 5 minut, bezpečnost, nízká cena. Nevýhody: trochu omezená svoboda 
–  co  se  týče  kouření, alkoholu a  sexu. Soukromá místnost  se  skříní, postelí  (bez matrace), 
stolem, stropním větrákem, židlí a oknem. Koupelny a záchody jsou společné na patře. Dívky 
mají oddělené koleje, na které muži nesmí. Dívky mohou na mužské koleje jen během dne a 
po zaregistrování se na recepci koleje. Internet vysokorychlostní přes kabel. 
 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? IITM vás samo na kolej umístí, myslím, že není 
třeba se o to zvláště starat, jen pokud byste tam být nechtěli. 
 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Menzy (mess) za cca 35 korun na den 
3 jídla, můžete toho sníst kolik chcete, otevírací doba je omezena a je potřeba ve stejné menze 
vytrvat alespoň 14 dní. Pokud tam nepůjdete, nikdo vám peníze zpět nedá. Další možnost je 
food court, kde platíte před zakoupenými kupóny s danou platností, dají se sehnat se slevou 
na buy and  sell  iitm na  facebooku, až 40%. Poslední možností  jsou  restaurace uvnitř nebo 
venku kampusu, ceny, pokud se opravdu dobře najíte by neměli přesáhnout 100 korun za jídlo.
 
 



Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) V supermarketu jsem potraviny 
nakupoval opravdu velice zřídka, jelikož si studenti sami vařit nemohou. Obecně jsou potraviny 
levnější, např. sušenky od 3 do 7 korun. 
 
 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) V rámci kampusu buď 
pěšky nebo  spíše na  kole. Po městě buď na  kole pokud  si  troufáte a není  to daleko nebo 
autobusem, metrem, či vlakem. Vše kromě metra je relativně levné, v řádu korun, metro pak 
o řád výše. 
 
 

Jaké formality  je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Kromě oběhání spousty 
míst na kampusu je potřeba, pokud máte vízum tuším na více než 180 dní, zajít dvakrát i na 
místní registrační úřad ve městě, podrobnosti vám sdělí zahraniční oddělení univerzity. Obrňte 
se trpělivostí, pro mne byla návštěva tohoto úřadu noční můrou při kterém  jsem realisticky 
uvažoval o okamžitém návratu domů do Česka :D 
 
 

Měl/a  jste  zkušenosti  s  lékařským  ošetřením  v  zahraničí?  Převážně  z místní  kampusové 
nemocnice, byla mi zde zjištěna krevní skupina nutná pro vydání studentské karty, byl  jsem 
naočkován na  vzteklinu  a pár dalších drobných  věcí. Mimo  kampus,  v Apollo,  jsem  se pak 
nechal  očkovat  proti  japonské  encefalitidě.  Nikde  jsem  kromě  čekání  žádný  problém 
nezaznamenal. 
 
 

Pracoval/a jste během studia? Ne. 
 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Myslím, že vízum práci nepovoluje.
 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost. Nudit se určitě nebudete, 
jednak  kvůli  relativně  velké  časové  náročnosti  školy  a  jednak  kvůli  tomu,  že  je  zde  tolik 
možností co dělat ve volném čase. Všechny možné druhy sportů, kulturní události, atd. Pokud 
nebudete chodit do  luxusních restaurací,  létat  letadlem na víkendy do  JV Asie apod.  tak se 
finanční náročnosti nemusíte vůbec obávat. 
 
 

Finance 
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Studijní stipendium lehko pokryje 
všechny  náklady  spojené  se  studijním  pobytem  (včetně  letenek)  a  ještě  vám  zbyde  i  na 
cestování. 
 
 



Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 8500 za měsíc 

a) z toho stravování – odhadem 45% 

b) z toho ubytování – minimum, odhadem 10% 

c) z toho na cestování a volný čas – odhadem 45% 
 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) řekl bych 100% 
 
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Dvěma platbami na začátku 
každého semestru. 
 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty). Měl jsem účet u SBI, např. pro kupování lístků na vlaky či autobusy, kde jiná než 
indická karta nefunguje. Pro převod peněz na indický účet doporučuji TransferWise. 
 
 

Platil/a  jste  zahraniční  škole  nějaké  poplatky  (za  studentskou  kartu,  pojištění,  kopírování, 
materiál apod.)? Za menzu (pokud o ni máte zájem), ubytování, tisk a kopírování. 
 
 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 72 (mají jinou váhu než naše) 
 
 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Všechny 
 
 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? Všechny, co jsem měl zapsané 
 
 

Věděl/a  jste předem, které kurzy budou domácí  školou uznány? U některých  jsem  to věděl 
s jistotou u některých ne. 
 
 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?
Žádné  problémy  nenastali.  V závislosti  na  uznávaných  předmětech  je  potřeba  zajít  za 
vedoucími ústavů a proděkanem pro pedagogickou činnost. 

 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 2 



 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 1 
 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 2 

 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole). 2 

 
Měl/a byste  zájem o nějaký další pobyt  v  zahraničí? Ne, mé  studium  je  již  téměř u  konce, 
absolvoval  jsem  rok  v Austrálii,  rok  v Indii  a  týden  v Paříži  na  ATHENS,  všude  jsem  prožil 
nezapomenutelné  chvíle,  na  které  nikdy  nezapomenu  a  jsem  vděčen  ČVUT,  že  mi  tyto 
příležitosti poskytlo. 

 
Co  jste po  absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Poznání naprosto  jiné  kultury,  kterou  jako 
turista v Indii nikdy nemůžete poznat stejným způsobem jako místní student. 

 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne, jen si člověk opravdu musí 
zvyknout na to čekat a „prát se“ o místo ve frontě. 

 
 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Doporučuji přečíst si zkušenosti z https://reports.cvut.cz/doku.php/india/iitm/start kam jsem 
nahrál i spoustu fotek a kde nejsou jen mé zkušenosti. 

 


