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Fakulta FEL
Obor studia Elektronika
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí 2. rok magisterského studia

Zahraniční škola
Země: USA
Název zahraniční školy: Kansas State University
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: College of Engineering
Jméno koordinátora zahraniční školy: Sara Boro
E-mail koordinátora zahraniční školy: seboro@ksu.edu
Web zahraniční školy pro výměnné 
studenty: 

k-state.edu

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2017/2018
Začátek pobytu: 14.8. 2017
Konec pobytu: 11.5. 2018
Délka pobytu v měsících: 9

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
International Student Club

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční 
škole(uveďte odkaz na web)?
https://courses.k-state.edu/courses/catalogs/

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Motivační dopis

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Přes Rektorát ČVUT

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

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

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním 
oddělení rektorátu ČVUT?
Potvrzení o zápisu do dalšího semestru, darovací smlouva, finanční 
dohoda, srovnávací arch



Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano. Po obdržení formuláře I-20 je potřeba zaplatit poplatek a objednat se
na Velvyslanectví USA v Praze.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Měl jsem cestovní pojištění, cca 10000 Kč na rok. Jak jsem ale zjistil 
v USA, škola vyžaduje americké zdravotní pojištění a cestovní pojištění 
neuznává. První semestr jsem si koupil pojištění od školy za 610 USD a 
druhý semestr jsme našli pojištění přibližně za polovinu. Nevýhoda těchto
pojištění je, že při ošetření se platí poměrně vysoká spoluúčast. Své 
cestovní pojištění jsem tedy raději nerušil.

Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Ne

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení 
jízdenky či letenky.
Letenka do Manhattanu za 20 000 Kč. Letenka zpět ze San Francisca za 
8000 Kč.

Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Pas s vízem, formulář I-20

Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Vyzvednutí hostitelskou rodinou na letišti.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Ano

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká 
omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.)
Cca 3 měsíce před začátkem semestru přes systém KSIS. Bude vás 
kontaktovat emailem váš advisor a je potřeba se s ním domluvit na 
předmětech, které chcete studovat.

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Computer Networks s Caterinou Scoglio

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?
Ne

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů
na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.
Výuka většinou není rozdělena na přednášky a cvičení. Zadává se 



poměrně hodně domácích úkolů a o hodiny se píší průběžné testy. 
Semestrální projekty jsou časté. Laboratorní práce se dělají většinou 
samostatně, ve volném čase. V průběhu semestru se píší midtermy a 
závěrečný test mívá stejné bodové hodnocení jako midterm. S ústní 
zkouškou jsem se nesetkal.

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Rozhodně se na KSU více počítaly příklady (aby bylo z čeho psát průběžné 
testy). Probírané problémy jsou řešeny více do hloubky, ale chybí širší 
rozhled.

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl 
přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)
Potřebnou literaturu jsem si našel na internetu. V některých předmětech 
ale vyžadují poměrně drahé učebnice, nebo zakoupení laboratorního kitu.

Jaká je vybavenost kampusu?
Velmi dobrá. Na většinu míst je vstup se studentskou kartou zadarmo.

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního 
notebooku; možnosti tisku a kopírování)?
Dostupnost počítačů a internetu je velmi dobrá. Ve škole je několik 
počítačových laboratoří a počítače se dají používat v knihovně. Tisk a 
kopírování není problém.

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké 
speciální akce pro výměnné studenty?
Dělají se přednášky o jednotlivých zemích s ochutnáním jejich tradičních 
nápojů a pokrmů. 

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

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
První semestr na koleji Moore Hall se studenty z USA. Druhý semestr na 
apartmánech Jardines s Čechy.

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Ubytování je hrazeno v rámci výměnného pobytu.

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)
Moore Hall – chtěl jsem bydlet s místními studenty a zlepšovat svoji 
angličtinu. Kolej je spojena se školní jídelnou. V suterénu je společenská 
místnost s kuchyňkou, kulečníkem a pingpongovým stolem. V prádelně se 



platí 1,5 USD za jedno praní a 1,5 USD za jedno použití sušičky. Na pokoji 
byla pouze postel a skříňka. Všechno ostatní jsem si sehnal u své host 
family. Společné koupelny na chodbě.
Jardines – apartmány s třemi pokoji, jednou společnou místností 
s kuchyňským koutem a balkonem. Dvě koupelny, pračka a sušička jsou 
součástí apartmánu. Do jídelny je to tak 10 minut pěšky.

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Asi 2 měsíce před příjezdem.

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
V kampusu jsou 2 jídelny. Za vstup se vám odečte bod z karty a můžete 
tam jíst a pít kolik chcete a jak dlouho chcete.

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Některé potraviny 2x dražší než v ČR.

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Nejlepší možností je kolo. Dostal jsem ho od svojí host family. Po kampusu 
jezdí MHD pro studenty zdarma.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Prohlášení o očkování, které máme z dětství.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Nalomil jsem si ruku v zápěstí na snowboardu v Coloradu. Šel jsem 2x na 
rentgen ve studentském zdravotním centru a dostal jsem dlahu na týden. 
Platil jsem 200 USD spoluúčast.

Pracoval/a jste během studia?
Ne

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Práce na kampusu do 20h týdně.

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Hned vedle Jardines apartments je Recreational Centre, kde je velká 
posilovna, lezecká stěna, kurty a hřiště pro různé sporty. Vybavení se dá 
půjčit. Dále je na kampusu plavecký bazén. Vše zdarma. Přes víkendy jsme
jezdili většinou na výlety.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Stipendium ČVUT a své úspory.

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
5000 Kč



a) z toho stravování - 0
b) z toho ubytování - 0
c) z toho na cestování a volný čas – 5000 Kč
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
60%

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Na začátku semestru převodem na účet.

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v 
zahraničí; používání české platební karty)
České debetní karty se v USA tváří jako kreditní. Některé karty na 
některých místech nefungovaly. Nejlepší zkušenosti s českým účtem, který
je vedený v USD.

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, 
pojištění, kopírování, materiál, apod.)?
Pojištění 610 USD za semestr.

Uznání zahraničního studia domácí školou
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 44

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 42

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, 
volitelné)? Povinně volitelné a volitelné.

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

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

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 2 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Zlepšení angličtiny, cestování

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Nečekaná platba drahého zdravotního pojištění v USA, které při úraze 
pokrylo pouze zlomek zdravotních výloh.
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