
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: stavebná 

 
Obor studia: architektúra a staviteľstvo 

 
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 1.ročník magisterského štúdia, 2. semester  

Zahraniční škola 
Země: North Carolina, USA 

 
Název zahraniční školy: North Carolina State University 

 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: College of Design 

 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Camila Restrepo Chavez 

 
E-mail koordinátora zahraniční školy: saoincoming@ncsu.edu 

 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty:  https://studentservices.ncsu.edu/your-
classes/exchange-programs/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018 

 
Začátek pobytu: 2. januára 

 
Konec pobytu: 12. mája 

 
Délka pobytu v měsících: 5 mesiacov 

 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? od spolužiačky 

 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?  https://studentservices.ncsu.edu/your-classes/course-catalog/  

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? výpis známok, portfólio 
 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Všetko je cez internet. 
 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? v angličtine 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? Nie 
som si istá. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? learning agreemenet  
Bylo nutné žádat o vízum? Áno bolo, zažiadala som si o vízum cez internet, zaplatila som 
všetky poplatky , ktoré boli nutné a vyplnila ich formuláre online a potom som si vybrala z 
termínov na ústny pohovor. Na ústnom pohovore sa ma pýtali prečo idem do USA a ako dlho 
tam budem. Potrebovala som pozývací list. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění).  Vybrala som si slovenské poistenie, ktoré spĺňalo 
americké požiadavky. Americká univerzita mi ho musela odsúhlasiť. Výhody: lacnejšie a viacej 
pokrylo. Približná cena: 400 eúr 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Áno, muselo som mať ich povinné a v prípade, ze som 
nejaké nemala tak ma doočkovali v USA. 

 



 

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

Išla som lietadlom, cena letenky cca 1000 eúr, pretože som tam musela byť už 2.1. a cena 

leteniek po Vianociach je veľmi vysoká. Najlepšie je kúpiť letenky čo najskôr, keď človek je 

prijatý na školu a má 100% istotu, že dostane vízum. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Vízum a všetky imigračné formuláre, pozývací list, 

pas. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště: Z domu ma viezli na letisko rodičia a v USA z letiska 

som išla Uberom. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Áno keď som prišla zmenila som si nejaké predmety z 
dôvodu plnosti kurzov. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; 
možnosti změny kurzů.) Myslím, že sa na kurzy zapisovalo v novembri pred výjazdom. Keď študent 
príde do školy má stretnutie s advisorom, ktorý mu pomôže zmeniť kurzy ak chce. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  Tom Berry -studio, Chuck Flink - 
Landscape class  

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. Práca bola neustála, veľa domácich úloch počas celého semestru, 
avšak istota ak si všetko urobíte načas a správne, študent je férovo ohodnotený 

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

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej 
bylo nutné koupit?) Všetko som si musela kúpiť sama. 

Jaká je vybavenost kampusu? Je tam všetko. Od jedla, po posilovňu, knižnicu, bazén, kino,... 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a 
kopírování)? Potreba laptopu učite áno, avšak dá sa ísť aj na školské počitače, ktoré sú prístupné 
kedykoľvek. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné 
studenty? Áno a aj školské kluby, stále sa niečo deje. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Pár razí som 
sa tam vyskytla, ale nie pravideľne. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na internáte. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. platí sa za celý pobyt : 5300 dolárov za celý semester. 

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) 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?  Jednalo sa o internát, vybrala som si to, pretože som 
chcela bývať v kampuse  s ostatnými študentmi, internet bol všade v celom kampuse. Čo sa týka 
vybavenosti ubytovania, záleží na aký internát sa dostanete. Je ich tam veľmi veľa. Ubytovanie sa 
vybavovalo 3 mesiace pred odjazdom. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Buď si všetko kupujete, varíte 
poprípade chodíte sa najesť von alebo si kúpite meal plan a jedlo máte zabezpečené v 
jedálniach. Nie na každoch internáte je kuchynka na poschodí.  Keď si to človek spočíta zistí , 
že aj zdanlivo drahý meal plan je najlacnejšom verziou pretože jedlo je v USA drahé. Jedlo v 
jedálniach je veľmi dobré a tiež rôznorodé. 

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

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Po kampuse sú 
zadarmo autobusy a funguje tam aj mestská doprava, treba si vybaviť len kartičku za 5 dolárov 
a každý ju môže využívať. MHD nie je vôbec spoľahlivá ako v Čechách a ani zďaleka tak 
frekventovaná. Zväčša sme si rozdelili Uber. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Všetko zaplatiť a vyplniť 
nejaké formuláre, avšak s tým univerzita pomôže, pretože prvé dni sú orientačné dni 
vyhradené nato. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Áno, musela som byť očkovaná, 
pretože mi chýbalo jedno povinné očkovanie pre Severnú Karolínu. 

Pracoval/a jste během studia? Nie. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Neviem, nezisťovala som si to. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Je jednoduché v USA 
cestovať, takisto škola mala veľa športových aktivít a kultúrnych. Finančne je to oveľa drahšie 
než v Česku a na Slovensku. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Peniaze od rodičov, štipendium, 
ktoré pokrylo letenky a pojistenie avšak nepokrylo žiadne výdavky so školou, ako ubytovanie, 
strava, nutné pomôcky do školy: tlač, materiál na modely,.. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování: 500 

b) z toho ubytování: 1000 

c) z toho na cestování a volný čas: 200 - 800, záležalo na výlete 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 15% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? obržala som ho  až mesiac 
po zahájení školy v USA (vo februári) , kedy som už musela mať najdrahšie položky všetky 
zaplatené: strava (meal plan), ubytovanie, letenky a pojistenie. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) mala som dolárový účet, zriadený v Európe 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Kopírovanie, tlačenie, materiál, ostatné pomôcky. 



Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 30 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 30 

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

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? 
Študent si musí na zahraničnej univerzite vybrať rovnaké alebo podobné predmety, ktoré by 
mal aj normálne. Tieto predmety by  mal vopred skonzultovať či mu budú školou uznané. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  Výpis známok zo 
zahraničnej univerzity a uznávací arch. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Veľmi veľký, iný prístup k štúdiu, študent tam pracuje 
celý semester a výuka tam prebieha úplne inak. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Veľmi veľký. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Finančne si myslím, že by malo byť 
štipendium oveľa väčšie. Mala som rovnaké štipendium ako ľudia, ktorí išli na erazmus, avšak výdaje sú 
neporovnateľne väčšie.  Informácie  na stránkach sa ťažko hľadajú,stránka je neprehľadná, človek si 
musí zisťovať všetko sám. Nečudujem sa, že veľa ľudí to odradí. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole)  Informácie 
sa dali ľahko nájsť, ak som niečo nevedela napísala som mail a oni mi všetko pekne  vysvetlili a 
poprípade poslali aj linky, kde to môžem nájsť. Boli veľmi ochotní.  

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Áno, avšak už nemám kedy ísť, pretože mám pred 
sebou posledný rok štúdia. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Výuku a prístup školy voči študentom. 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


