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výměnné studenty 

https://www.arc.ulaval.ca/etudiants.html, 
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants‐
etrangers/ 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok:  2017/2018

Začátek pobytu:  10. 7. 2018

Konec pobytu:  4. 5. 2018 

Délka pobytu v měsících: 10 měsíců 

Aktivity před výjezdem XXX 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
       Webové stránky fakulty a ČVUT, spolužáci. 

Kde  je možné získat  informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
       Seznam  všech  vyučovaných  předmětů  je    dispozici  zde 
(https://www.arc.ulaval.ca/programmes/baccalaureat‐architecture.html).  U  každého 
předmětu proklikový odkaz ke krátkému popisu předmětu. Po získání přihlašovacích údajů do 
školního  systému  je  před  zápisem  předmětů  k  dispozici  podrobný  plán  kurzu  zde 
(https://www.arc.ulaval.ca/etudiants/plans‐cours.html). 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
      K  přihlášce  se  dokládá  výpis  hodnocení  z  ČVUT,  motivační  dopis,  portfolio  (lze  zaslat 
emailem) a certifikát o jazykové úrovni (lze nahradit vyplnění jazykového testu na webu školy 
případně přihlášením na jazykový kurz poskytovaný místní univerzitou – mnou zvolená varianta). 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
     Vše se vyřizuje online. Po oficiální kandidatuře od ČVUT vás zahraniční  fakulta kontaktuje 
pomocí emailu, obdržíte instrukce k podání žádosti a link, kde je vyplníte a nahrajete příslušné 
dokumenty.  

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



       Studoval jsem ve francouzština, ateliéry je povětšinou možné konzultovat i v angličtině. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
       Fakulta  vyžaduje  pouze  studijní  plán  po  dobu  výjezdu  na  zahraniční  univerzitě,  který 
schvaluje studijní proděkanka fakulty. 
 
Jaké dokumenty  jste před odjezdem musel/a odevzdat na  zahraničním oddělení  rektorátu 
ČVUT? 
       Zvací  dopis  od  zahraniční  univerzity,  pojištění  na  celou  dobu  studia,  studijní  plán  před 
výjezdem, potvrzení o zapsání do dalšího semestru. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
       Je nutné  žádat o  vízum  (study permit) pouze pokud  vyjíždíte na oba  semestry  zároveň. 
Začněte vyřizovat ihned, jakmile obdržíte zvací dopisy ze zahraniční univerzity. Žádost o vízum 
se  v  první  fázi  podává  online  na  vládním  webu 
(http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp).  
     U některých provincií je nutné schválení lokální administrativou (což je i případ Québecu –
žádá  se  o  CAQ  Certificat  d'acceptation  du  Québec).  Žádost  se  vyplňuje  online 
(https://www.immigration‐quebec.gouv.qc.ca/en/electronic‐services/caq‐
electronic/index.html), dokumenty k žádosti se zasílají poštou (podepsaný formulář, průkazová 
fotografie, fotokopie pasu, zvací dopis z univerzity).  Poplatek za žádost je 111 CAD. Proces trvá 
necelé dva měsíce (doručení poštou protahuje garantovaných 30 dní na rozhodnutí). 
     Po obdržení CAQ můžete požádat o Study permit (celý proces pouze online, zpoplatněný 150 
CAD).   K  žádosti potřebujete  certifikát CAQ, potvrzení o  finančním  krytí  celé doby pobytu v 
Kanadě  (potvrzený  výpis  z  účtu  potvrzený  bankou,  doklad  o  přidělení  stipendia  v  ČVUT  –
doporučená  výše  krytí  je  1000  CAD/měsíc),  scan  pasu,  pasová  fotografie,  zvací  dopis  od 
univerzity. Proces trvá cca měsíc, vyrozumění dostanete emailem. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
     Využil jsem individuální roční cestovní pojištění od Allianz. Nicméně univerzita vždy vyžaduje 
své zdravotní pojištění nasmlouvané s místní pojišťovnou, které pokrývá celou dobu semestru 
(324 CAD – cca 5300 Kč). Zbývá tedy připojištění po dobu před začátkem a po konci semestru. 
Při  ročním pobytu  je asi  třeba nalézt kompromisní  řešení, pojištění po celou dobu pobytu v 
Kanadě se dokládá při vstupu do země. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
     NE 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky 

     Vzhledem k celoročnímu pobytu jsem zakoupil pouze jednosměrnou letenku (vyhledávání na 

skyscanner.com +  kiwi.com). Nejvýhodnější byl přímý  spoj Praha – Montreal  (v  letní  sezóně 

provozuje AirTransat, zakoupený přímo na webu dopravce). Cena necelých 11 000 Kč zakoupeno 

dva měsíce před odletem. Do Québecu jsem pokračoval autobusem, odjezd přímo z letiště do 

centra města (Orléans express, variabilní cena dle data a času od 350 do 900 Kč). 



     Cesta zpět ze západního pobřeží Kanady s výhodou ze Seattlu  (Seattle – Londýn – Praha), 

zakoupeno přes kiwi.com dva měsíce předem 8000 Kč s extra zavazadlem. 

Procedura  na  hranicích  ‐  co  mít  u  sebe?

     Základním dokumentem je pas, dále se procedura liší dle toho, jestli budete pobývat jen na 

jeden  semestr  (stačí mít  vyřízenou  eTA –  electronic  travel  autorisation,  zpoplatněná  žádost 

online, proces na pár minut, a  zvací dopis z univerzity). V případě  ročního pobytu  je proces 

složitější. Potřebujete doklad o splnění vízových podmínek od kanadské vlády a certifikát CAQ 

od  provinční  vlády  a  všechny  dokumenty,  které  jste  potřebovali  k  udělení  víza/studijního 

povolení (zvací dopis univerzity, finanční krytí, doklad o zdravotním pojištění, XXX) 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

     Pick up z autobusového nádraží zajištěný spolubydlícím. 

 

Průběh studia XXX 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
     Ano, měnil jsem. Ze širokého seznamu vyučovaných předmětů nejsou všechny přístupné pro 
zahraniční studenty. Na začátku semestru obdržíte upravený a zkrácený seznam, ze kterého si 
můžete vybírat. 

Kdy a  jak probíhá  registrace do kurzů na  zahraniční  škole?  (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
     Volba předmětů je možná po příjezdu (v navazujícím semestru i předem). Výběr ze seznamu 
pro výměnné  studenty. Předměty  lze měnit v průběhu druhého  týdnu  semestru, pokud vám 
původní volba nevyhovuje. Předmět si lze odhlásit až do poloviny semestru. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
     Z  předmětů  bych  doporučil  Lecture  du millieu  bati  v  zimním  semestru  (mišmaš  několika 
českých předmětů dohromady, který vám pomůže proniknout do místní architektury, docela 
dost práce, ale žádná hrůza, nevýhodou jsou dva písemné testy) a Sociologie urbaine v  letním 
semestru (volitelný předmět mimo fakultu). Z ateliérů bych doporučil svůj první ateliér v čele s 
Pierre Thibault (v ateliéru se sice moc často nevyskytuje, ale má schopného asistenta, v průběhu 
semestru je vyžadováno značné množství analýz a modelů, ale je to ateliér, co vás obohatí). 

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. 
     Ateliérové projekty jsou často více provázané s ostatními semináři (v prvním semestru jsem 
se  věnoval  tématu,  které  rezonovalo  i  ve  většině dalších předmětů). Ve  seminářích  se  klade 
povětšinou důraz na propojení teoretické a praktické části (i když je praktická část často založena 
na analýzách), ve které si potvrdíte získané znalosti (typickým příkladem je předmět Lumiere et 
ambiences physiques – probranou teorii všichni ověřují na modelech, jež pozorují, fotografují a 
porovnávají různá nastavení a materiály a na základě rozdílů vytvoří závěr). V čistě teoretických 
předmětech je kladen velký důraz na porozumění textu a osobní interpretaci, nad kterou se ve 
skupinách diskutuje (Théories et interprétations, Sociologie urbaine) – příprava na tyto předměty 
vyžaduje pro nepříliš sběhlé nefrankofonní studenty značné množství času. 

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



     Kvalita výuky je srovnatelná, celková zátěž na studenta je menší než v Čechách. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
     Studijní materiál je často dostupný formou PDF či je k dispozici ve školní knihovně (netýká se 
jazykových učebnic). Materiál k tisku a tvorbě modelů je třeba zakoupit. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
     Fakulta architektury se nachází v centru starého města mimo kampus. Je to historická budova 
přestavěného  kláštera.  I  přesto  je  v  budově  vše  potřebné  –  většinou  prosvětlené  ateliéry  s 
výhledem do okolí, školní kavárna disponující i jídlem, obchůdek se základními kancelářskými a 
modelářskými  potřebami  (oboje  provozované  studentským  spolkem),  tisková  místnost, 
vybavená dílna vybavená na práci se všemožnými materiály, laser cutter i 3D tiskárna, fakultní 
knihovna.  
     V kampusu se vyučují některé předměty (jazyky, případně volitelné kurzy), velká univerzitní 
knihovna, několik menz, koleje a sportovní centrum PEPS (zázemí pro všechny sporty, bazén a 
kurty pro raketové sporty pro studenty zdarma). Kampus není příliš atraktivní místo k pobytu 
(mix zeleně a parkovišť). Všechny budovy  jsou propojené sítí tunelů, s výhodou používané při 
sněhových bouřích a mrazivých dnech.  

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
     Přístup na internet je zajištěný sítí eduroam, ve škole nejsou k dispozici počítače. Na fakultě je 
vynikající  IT  servis,  místní  technici  pomůžou  s  čímkoliv.  Tisk  malých  formátů  funguje 
samoobslužně (předem nabytý kredit + zasílání souborů z vlastního notebooku). Samoobslužný 
scan,  kopírování  upřímně  netuším. Na  velké  formáty  je  k  dispozici  plně  vybavená  plotrovací 
místnost s asistencí. V kampusu tisk pomocí předplacené karty. 

Pořádá  zahraniční  škola  a/nebo  místní  studentská  organizace  nějaké  speciální  akce  pro 
výměnné studenty? 
     Univerzita organizuje hromadnou úvodní přednášku pro všechny výměnné studenty ohledně 
pobytu na škole. Funguje zde studentská organizace BVE, která pořádá mnoho aktivit zaměřené 
na poznávání města a místní kultury (přes podzimní trhání jablek, rybaření na ledu, projížďka na 
saních tažených psím spřežením, tradiční quebecká večeře s  javorovým sirupem atd.) Fakultní 
spolek  pořádá  několik  akcí, workshopů  a  soutěží,  do  kterých  se můžou  zapojit  i  zahraniční 
studenti. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
     V rámci ročníku převažují výměnní studenti, zejména studenti z Francie. Ve všech předmětech 
jsou místní i zahraniční studenti dohromady (výjimku tvoří jazykové kurzy). Ve většině předmětů 
se pracuje ve dvojicích/skupinách, dochází tak přímé interakci. 

 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
     Bydlel  jsem v pronájmu ve větším rodinném domě (12 spolubydlících a velký pes), kde měl 
každý z nás k dispozici vlastní pokoj. Ostatní zázemí bylo sdílené (velký obývák a kuchyně) 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
     380 CAD měsíčně – cca 6000 Kč. 



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) 
     Původně zvažovanou variantou byly koleje, které však podle webu nenabízely ubytování i přes 
léto.  Navíc  jsou  daleko  od  fakulty.  Začal  jsem  hledat  ubytování  pouze  po  období  letního 
jazykového kurzu poblíž kampusu s plánem se později přestěhovat blíže centru. Což se nakonec 
nestalo, protože jsem si své spolubydlící oblíbil a do města to není příliš daleko. 
     Pokoj byl plně vybavený, potřeboval jsem pouze povlečení, lampičku a ramínka na oblečení. V 
domě bylo veškeré vybavení, včetně myčky, pračky a sušičky. Připojení k internetu pomocí rychlé 
wifi. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
     Lepší je shánět s předstihem minimálně jednoho měsíce. Nejideálnější pro vyhledávání je web 
kijiji.ca a skupiny na facebooku (Chambres a louer a Quebec, Collocation a Quebec atd., případně 
skupina studentského archispolku Assetar la vie etudiante).  

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
     Kavárna ve na  fakultě má na výběr z několika ohřívaných  jídel, nabízí  i pár druhů pečiva  (s 
výhodou  káva  a 3  sušenky na 2CAD). Většina  studentů  si oběd nosí  z domu  (v  kavárně  je  k 
dispozici několik mikrovlnek k ohřevu jídla). V okolí školy není příliš mnoho míst pro levný oběd 
(turistické centrum), nicméně pár míst se najde (kavárna se sendviči a polévkami XXX a bistro 
XX). Kousek od centra je Bureau de poste (Rue St. Joseph) – restaurace/bar se veškerým jídlem 
na menu za 6 CAD (+dýško), případně Snack bar (Rue St. Jean, tip na dobrý poutine). 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
     Ceny jsou vyšší, cca dvojnásobně. Vyplatí se kupovat větší balení a multipacky. Některé věci 
jsou tu levnější než v Čechách (např. Avokádo za 1 CAD, rostlinná mléka všechna cca za 2,5 CAD 
/ litr, javorový sirup). Jídlo v restauracích a barech cca od 10 CAD. * 1 CAD +‐ 16,7 Kč  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
     V Québecu funguje docela dobře MHD zajištěná autobusy, měsíční studentský kupón vyjde na 
58 CAD (cca 950 Kč měsíčně), single lístek na 3 CAD zakoupený předem (3,5 CAD v autobuse). 
Páteřní linky jezdí v běžné dny do 1:00, o víkendu do 3:00. Doporučuji zvolit lokaci bydlení v pěší 
vzdálenosti do školy (15 minut je zvládnutelných i v mrazivých podmínkách). Do začátku listopadu 
a od cca půlky dubna (záleží na sněhové situaci) je možné jezdit na kole. Své jsem sehnal přes 
kijiji.ca (místní verze sbazaru) za 80 CAD a na konci pobytu prodal za 60.  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
     Nejdříve je nutné navštívit Bureau de registraire v campusu pro úvodní formality (dokládá se 
zvací  dopis,  studijní  povolení).  Posléze můžete  navšítívit  koordinátorku  na  fakultě  pro  zápis 
předmětů.  Je  třeba  si  vyřídit  studentskou  kartičku  (knihovna,  tělocvična,  studentské  slevy)  a 
případně kartičku na autobus. 

 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Neměl, s doslechu nicméně vím, že se vše platí při ošetření a místní pojišťovna to proplácí zpětně.

Pracoval/a jste během studia? 
     Nepracoval, začal jsem pracovat až po ukončení semestru. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
     Při pobytu na eTA nemůžeme pracovat. Při obdržení Sudy permit záleží na doložce, která je 
vepsaná na povolení. Obvykle je povolena práce v kampusu / i mimo něj maximálně 20 h / týdně. 
Po dobu zimních prázdnin a  mimo dobu semestru lze pracovat na plný úvazek 40 h /  týden. 



Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
     Doporučuji  cyklovýlety do okolí  (Chute Montmorency,  vesnice Wandakee,  L´Ile d‘Orelans, 
parc de la Plage Jacques Cartier), s půjčením auta (cca 40 CAD/den) národní parky v okolí (nejlepší 
hike  na  Acropole  des  Draveurs).  Sportovní  využití  nabízí  univerzitní  PEPS  (plavání  zdarma, 
zvýhodněná permanentka do  fitka), v zimě  je nabídka aktivit  také  široká  (sjezdovky nedaleko 
města, upravené běžkařské stopy,  ledová kluziště  jsou ve městě zdarma – nejromantičtější na 
Place d‘Youville za městskými hradbami, nejpohodlnější na Plains d‘Abrahame, kde se nachází 
udržovaný ovál, platí se za půjčení bruslí – výhodnější je na začátku zimy koupit již použité – cca 
20  CAD). Quebec  se  prezentuje  jako  kulturní město,  v  průběhu  celého  roku  je  zde mnoho 
slavností. Největší z nich je Carnevale de Quebec v únoru zakončený nekonečným průvodem v 
kostýmech, nebo Parade de St. Patrick. Ve městě je několik menších divadel a koncertních sálů 
(Imperial Bell s populárními menšími kapelami lístky od 30 CAD).  
     Na  víkend  se  vyplatí  vyrazit do mnohem  živějšího Montrealu  (na  cestování mezi městy  je 
nejlepší využít kangaride.ca – web se spolujízdami, 20 CAD jednosměrně), případně delší výlet do 
Ottawy a Toronta. Doporučuji půjčit auto v pár  lidech a vyrazit na okružní  jízdu do Gaspézie 
(východní část Quebecu s národním parkem a sympatickými vesnicemi a majáky – Gaspé, Percé, 
Cap‐Chat). Z Montrealu je dobře dostupný New York a Boston pomocí autobusu (Greyhound –
ideálně  poslední  večerní  spoj  –  ve městě  jste  následující  ráno  a  stihnete  východ  slunce  na 
Brooklinském mostě,  lístky přes aplikaci Busbud  zpáteční  lístek 180 CAD). Mnoho ateliérů ve 
škole organizuje skupinový poznávací zájezd v průběhu polosemestrálních týdenních prázdnin (v 
mém případě do Japonska a na Island). V některých případech se jako skupina dostanete do míst, 
kam byste  se normálně nepodívali, na druhou  stranu  v případě  Islandu by  individuální  cesta 
vyplatila více než zájezd se skupinou. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
     Osobní úspory, rodiče, stipendium z ČVUT, účelové fakultní stipendium, zaměstnání po 
zbytek pobytu v Kanadě. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Cca 1300 CAD (21 500 Kč) 

a) z toho stravování 220 CAD (17 %) 

b) z toho ubytování 380 CAD (30 %) 

c) z toho na cestování a volný čas – největší položka zkreslující celkový průměr díky delšímu 
cestovnímu období po dobu semestrálních prázdnin – 700 CAD (53 %) 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
     35 % 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
     Stipendium jsem obdržel převodem na účet ve dvou částech (rozděleno na semestry). První 
část v říjnu (v průběhu kanadského semestru), druhou část v průběhu února.  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
    Pro běžný studijní pobyt nepotřebujete lokální účet (pro zaměstnání je potřeba). S výhodou 
volte v Čechách účet s výběrem z bankomatů v zahraničí zdarma. Ne na všech místech se dá 
zahraniční kartou. Québecká preference je lokální debit karta (vždy VISA), pokud vlastníte 
MasterCard debit, bude se v Kanadě vždy považovat za kreditní kartu. Tohle pravidlo neplatí 
pro USA, zde je často potřeba mít kreditní kartu, případně vybírat z bankomatu.  



Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
     Studentská karta je zdarma, je potřeba školní zdravotní pojištění (XX CAD / semestr), tisk a 
materiál na modely si hradí každý student sám (0,01 CAD za letter formát černobíle), plachta od 
20 CAD.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
     Za celou dobu studia, včetně jazykového kurzu jsem obdržel 39 UEC (místních kreditů) – tj. 
78 ECTS. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
     V Praze mi bylo uznáno 40 ECTS. 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
     Jako povinné předměty jsou uznávány pouze ateliéry (v plné výši jako v Čechách), zbývající 
předměty jsou uznávány jako povinně volitelné předměty. Jazykové předměty nejsou 
započítávány do uznaných kreditů (avizováno předem fakultním studijním oddělením) 

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?
     Jediným problémem byl maximální počet zapsaných předmětů na zahraniční univerzitě, 
který nedostačoval k minimálnímu počtu kreditů pro zápis do dalšího semestru (při uznání 
předmětů jako povinně volitelné). Po dohodě se studijním oddělením mi byly předměty 
uznány za kredity obdržené na zahraniční univerzitě.  

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
     Doklad o uznání studia v zahraničí, transkript ze zahraniční univerzity, potvrzení doby studia

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
     Styk s jiným přístupem projektování a navrhování, který je zde založen často na 
analýzách a hledáním věcí „za“. Občas jsem měl pocit, že je čas věnovaný analýzám na 
úkor času, jež je věnován hlavnímu projektu. Byl jsem konfrontován s jiným přístupem a 
hledal jsem si svou cestu, která zapojovala znalosti z Prahy. Škola architektury je zde 
výrazně méně technická (záleží na ateliéru) a hromada věcí se neřeší ve studii do detailů, 
konzultuje se hodně koncept, samotné architektonické řešení bohužel méně (záměrná 
snaha o neovlivňování projektu?). Vyzkoušel jsem si v jednom ateliéru několik různých 
menších zadání, k jejich řešení bych se v Praze určitě nedostal.  Díky dalším předmětům 
jsem lépe porozuměl lokálnímu i severoamerickému kontextu, naučil jsem se své znalosti 
více mezipředmětově provazovat. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
     Osobní přínos s krátkým odstupem nedokážu vyhodnotit. Určitě jsem posunul své 
hranice trpělivosti a schopnosti vyjednávat – výsledky neustále skupinové práce i s lidmi s 
naprosto odlišnou představou o výsledku. Svým způsobem jsem vyrostl a otrkal v jiném 
kulturním prostředí natolik, že si dovedu představit i prodloužení pobytu.  

 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
    Domácí škola mi poskytla veškeré informace, které jsem v průběhu semestru 
potřeboval. Komunikace na dálku na jedničku. 1 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole)
     Zázemí a informace poskytované zahraniční školou na vysoké úrovni. Přes úvodní 
registraci i tvorbu rozvrhu. Mélanie na studijním oddělení je žena na správném místě. 
Totéž platí i o technické it podpoře, tisku a dílně. Všichni jsou ochotní porozumět a pomoci 
k požadovanému výsledku.  1 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
     Určitě ano, ať už formou dalšího výměnného pobytu či pracovní stáže. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
     Nejvíce přímo konfrontaci s jiným přístupem k architektuře a jiným kulturním 
prstředím, zlepšení jazyka, opakovanou zkušenost s prací v týmu, zlepšení soft skills v 
naprosto novém a proměnlivém prostředí. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
     Jediným problémem byla délka procesu při žádosti o studentské vízum, které jsem 
obdržel až pro příletu do Kanady. Pro legitimizaci je třeba opět opustit území Kanady a 
překročit hranici.  

 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
     Instagram @spinnnerofdreams 
 


