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Délka pobytu v 
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Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Internet   

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? 
Na stránkách školy   

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Osvědčení o způsobilosti studovat v angličtině, schválený výběr předmětů čvut 
fakultou; případně bakalářský diplom (v angličtině) 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?   



   

 

Stačí test skrze čvut, případně certifikát náležité úrovně a výběr předmětů 
podepsaný od proděkana pro studentské záležitosti 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení 
fakulty? 
Žádné 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení 
rektorátu ČVUT? 
Finanční dohoda, potvrzení o zapsání do studia, kopie pojištění 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano. Je třeba zaplatit poplatek a vyplnit elektronický formulář. Vše popsáno v 
portálu od NTU. Na místě pak, kromě jedné fronty, vše vyřídí škola. Při prvním 
vstupu do Singapuru získejte turistické vízum, které vám seberou a vynulujou po 
získání studentského víza. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Od AXA, za 10 000 kč. Škola vyžaduje dokoupení dalšího pojištění, které bude 
vyfakturováno spolu s poplatkem za studium. Součástí tohoto menšího pojištění 
jsou drobná zranění a školní doktor. Většina běžných prášků a drobných ošetření 
jsou pak zdarma. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ano. Brišní tyfus, meningokok, žloutenky a doporučeně vzeklina. Ačkoliv se v 
Singapuru těžko setkáte s jediným z nich, tak cestování do okolních zemí je téměř 
nevyhnutelné (neodolatelné). 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či 
letenky. 
Čím dřív tím líp. Dalo se sehnat za 17 000 kč zpáteční. Vyplatí se dostat se pouze do 
Malajsie, Kuala Lumpur (netřeba vízum) a odtamať autobusem do Singapuru. 
Autobus 4-5 hodin (doporučeně noční) za 300kč max. 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
Papír o přijetí na školu. Vytiskne se z portálu pro exchange studenty. Nicméně 
doporučuju prostě zažádat o turistické vízum, zamlžit o místě pobytu a pak už s 
nimi nic neřešit, jelikož brzy dostanete studijní vízum. 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 
Normálně jako pravý místní si vlezte na metro a chvíli se projeďte. Jedná se o téměř 
konečnou zeleného metra (opačný konec než je letiště). Lístek koupíte v automatu, 
drobné vám dyžtak rozmění u okénka. Později od školy dostanete studentskou 
kartu, na kterou budete nahrávat peníze pro dopravu. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ne. 



 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro 
výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Skrze jejich systém zvaný STAR. Výběr se provádí v prvních dvou týdnech semestru, 
kdy většina kurzů má pouze přednášky. Omezením je pouze kapacita. 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Nic vyčnívajícího jsem nepostřehl. 
 
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. 
Řekl bych že dost podobné. Taky hloupý formát 30% známky přes semestr, 70% 
zkouška. Obtížnost podobná. Rozdíl je, že na zkoušku je pouze jeden pokus, ale 
obtížnosti to neubralo. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Mají lepší vybavenost. 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v 
rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Většina je dávána (prezentace, atd.), nutné vybavení (fotoaparát, stativ, atd.) lze 
půjčit, materiál (papíry) je třeba koupit z vlastního. 
Jaká je vybavenost kampusu? 
To si ani neumíte představit (v dobrém). 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; 
možnosti tisku a kopírování)? 
V knihovnách jsou počítače, ale nic se nevyrovná vlastnímu ntb na koleji. Každý pokoj 
na koleji oplývá internetovým kabelem, zdarma. Tiskové služby nabízí v hlavních 
centrech kampusu a většina kolejí má vlastní tiskové služby též. 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce 
pro výměnné studenty? 
Pořádá, ale příliš se nerozlišuje mezi výměnnými a lokálními. 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními 
studenty? 
Ano. Nic zvláštního, co bych k tomu řekl. 
 
Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Kolej 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
~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) 
Daleko nejlevnější ubytování. Vybavenost je jako normální kolej. Avšak čistá. Internet 
je součástí zdarma, avšak povlečené, polštář, peřina ne. Připravte se první den na 
výlet do obchoďáku. Router pro internetový káblík taky není k zahození. Na kolejích 
se bydlí 24/7 přes školní semestr včetně zkouškového. 



 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Hned jak vás k tomu vyzvou skrze exchange portál. Pokud nechcete bydlet na 
kolejích, tak si připravte pořádný balík a můžete zařizovat kdykoliv chcete. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Téměř každá kolej má vlastní kantýnu a zároveň se vyskytují kantýny i v centrech. 
Mimo campus se dá též najít spousty kantýn. 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Mléčné výrobky drahé. Pití lehce dražší, jídlo levnější. Ovšem menší porce. 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Kampus má 3 studentské okružní autobusy zdarma a 2 další pro cestu mimo 
kampus. Zároveň oplývá 3 službami pro sdílení kol a 1 službou pro sdílení 
elektrických koloběžek. Sdílení je zdarma s omezeními. 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Kromě víza a zaplacení poplatků nic. 
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Neměl. 
Pracoval/a jste během studia? 
Ne, nesmí se. 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nepracovat. 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Cestujte do okolních států. 
Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od MŠMT, menší příspěvek z fondu Stanislava Hanzla a vlastní finance. 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
13000 kč. 
a) z toho stravování  
4000 kč 
b) z toho ubytování  
6000 kč 
c) z toho na cestování a volný čas 
3000 kč 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
100% ubytování a letenky. 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Začátkem semestru. Vyplaceno téměř celé naráz. 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 
používání české platební karty) 
Zjistěte si poplatek za výběr v zahraničí (3. zóna, mimo EU) a zařiďte se podle toho 
jak moc vám spadne čelist. Přímo v kampusu si můžete zdarma zařídit konto vedené 
zdrama (OCBC Frank). 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, 
kopírování, materiál, apod.)? 



 

 

Ano, platí se za studium a pojištění. Všechno ostatní je v ceně studia. Tisk, 
kopírování atd je běžný byznys v kampusu, platíte ze svého. Ovšem nemusí být 
potřeba a je to levné. 
Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Po převodu na naše kredity, 24. 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
V tuto chvíli žádné, ale měly by být uznány všechny. Ovšem žádné nebyly podobné 
mým povinným předmětům a tak se jedná pouze o volitelné. 
Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? 
- - - 
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
- - - 
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím 
musel/a čelit? 
- - - 
Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Netřeba rozebírat. Prostě škola. Na výborné úrovni, naučila, ale prostě jen škola. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Netřeba rozebírat, pobyt tak dlouho v zahraničí s naprosto odlišnou kulturou 
člověka obohatí i kdyby se tomu bránil. 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Moc informací není, ale podpora dostatečná. Ostatně, co víc než finanční pomoc 
by si člověk měl přát. 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako 
ve škole) 
B+ 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano! 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Můj vytříbený vkus na dobrou rýži. 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne. 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Nic veřejného. 


