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

E-mail newsletter od rektorátu.

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční 
škole(uveďte odkaz na web)?

https://www.qut.edu.au/study

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?

Výpis výsledků (s alespoň 60 kredity), zkouška z angličtiny

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?

Zkouška je organizována rektorátem/fakultou a o výpis se žádá na studijním 
oddělení.

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Anglický jazyk. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení 
fakulty?
Studijní plán před výjezdem (nutné potvrzení), žádost o zapsání výjezdu do 
KOSu 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním 
oddělení rektorátu ČVUT?
Zvací dopis, Pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí, Studijní plán před 
výjezdem ,Potvrzení o zapsání do následujícího semestru 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano. Žádá se online, ale proces je poměrně zdlouhavý (až několik měsíců), 
poplatek za vyřízení je několik tisíc. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
OSHC - (Overseas student health cover). Nutné pojištění pro většinu 
zahraničních studentů. Bez tohoto pojištění nelze žádat o víza. Zprostředkovává 
škola a jedná se o jediný poplatek, který škole platíte za celé studium. (cca. 
5500) 
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Snad ne :)

https://www.qut.edu.au/study


Cesta tam a zpět

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení 
jízdenky či letenky.

Z Evropy žádný přímý let do Brisbane nenajdete. Nejčastěji cesta studentů z Evropy 
vede přes Spojené Arabské Emiráty nebo asijské metropole jako Hong Kong, či 
Singapur. Já osobně jsem zvolil Emirates Praha-Dubaj-Brisbane pro cestu tam a pro 
cestu zpět Brisbane-Hong Kong-Londýn-Praha. Můj let do Brisbane je asi nejlepší 
(nejkratší) spoj do Brisbane z Česka, ale Emirates jsou relativně drahá společnost, 
takže často najdete výhodnější lety. Z tohoto titulu bych rozhodně doporučil, hledat 
letenky co nejdříve, protože tím ušetříte spoustu peněz.  

Orientační cena letenek z Evropy do Austrálie:15.000-40.000. Pokud budete hledat 
opravdu důkladně a s předstihem, jste schopni sehnat letenky lehce nad hranou 
10.000 (Evropa-Austrálie), ale může se stát, že dalších 10.000 utratíte za to, abyste 
se dostali na místo odletu a pak z místa příletu do vaši cílové destinace. 

Řekl bych, že střízlivý odhad ceny zpátečních letenek (Praha-Brisbane) je okolo 
22.000. 

 
Procedura na hranicích - co mít u sebe?

Na hranicích je třeba mít pas a být připraven odpovědět na pár otázek typu: účel 
návštěvy, zda jste již zemi navštívili atd. 

 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.

Osobně jsem zvolil vlastní dopravu, ale pokud se nemýlím, tak škola nabízí i 
bezplatný pick-up.



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.)

Online. Zhruba měsíc před začátkem studia. Vybrané kurzy Vám musí škola (QUT) 
schválit. Kurzy si můžete změnit i na místě do 2 týdnů po začátku semestru.

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?

Součástí jednoho předmětu byly návštěvy firem. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na 
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.

Většina předmětů nepřikládá zkoušce takovou váhu jako ČVUT. Závěrečná 
zkouška je zhruba 20-60% výsledné známky, zbytek získáváte za aktivitu v 
průběhu semestru, které je ale mnohem víc jak na ČVUT (např. test každý týden, 
několik větších úloh v průběhu semestru…). Navíc většina předmětů požaduje 
pouze 50% celkově, tudíž pokud se Vám zkouška nepovedla neznamená to 
automaticky, že jste předmět neudělali.

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

“Průchodnost” předmětů je rozhodně vyšší, ale nemyslím si, že na úkor kvality.

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl 
přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)

Škola má perfektní online systém, kde lze získávat všechny materiály (prezentace, 
poznámky, nahrávky přednášek), zároveň se skrze tento systém odevzdávají úlohy 
a vede klasifikace.

Jaká je vybavenost kampusu?

10/10! Kampus je jako malé město studentů. Velice moderní a je pouze pro pěší. 
Mají tu desítky kaváren a restaurací jen pro studenty. Bazén a posilovnu přímo 
uprostřed kampusu a fontánky na vodu na každém rohu.

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního 
notebooku; možnosti tisku a kopírování)?

Počítače pro studenty jsou po celém kampusu, zdarma k využití. Internet je 
dostupný všude (eduroam i QUT internet). Kopírky v knihovně za poplatek.

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké 
speciální akce pro výměnné studenty?

Ano.

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

Ano.



Praktické otázky k pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?

Studentské ubytování. Velký komplex pouze pro studenty.

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.

cca. 15.000

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)

Měl jsem vlastní studio (garsonku). Malé, ale útulné. Ubytování jsem zvolil 
především kvůli lokalitě. Bydlel jsem 10 min pěšky od školy a kousek od městské 
“pláže”. Budova měla vlastní posilovnu, media room, společenské místnosti a 
bydleli zde pouze studenti.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?

Na místě, ideálně chodit od ubytování k ubytování a hledat co Vám nejvíce 
vyhovuje.

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?

Většina studentů si vaří sama. Případně chodí do restaurací v kampusu.

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

Zhruba krát 3. Velmi záleží na původu produktu.

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)

MHD je zde jedno z největších mínusů. V Austrálii většina lidí spoléhá na vlastní 
auto a je to znát. Jedna cesta stojí cca 20 korun. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?

Ano, pokud si vyberete smluvního doktora Vaší pojišťovny tak doplácíte jen pár 
dolarů.

Pracoval/a jste během studia?

Ano, asi 1,5 měsíce.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?

Najít si brigádu je opravdu náročné, neboť do Austrálie jezdí spousta 
nekvalifikované pracovní síly pouze pracovat, zato vy jste hlavně student a za pár 
měsíců odjíždíte… Ale pokud se zadaří, tak to stojí zato.

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).

Je to velké město. Na cokoliv si vzpomenete, tak tu najdete. Jen musíte počítat s 
tím, že většina věcí je dražší jak v Česku.



Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?

Vlastní úspory, stipendium, rodiče.

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 

cca. 2500 AUD (asi 40.000)

a) z toho stravování

500 AUD

b) z toho ubytování

1000 AUD

c) z toho na cestování a volný čas

1000 AUD

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

25-30%

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?

Převod celé částky jednorázově na účet.

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v 
zahraničí; používání české platební karty)

Commonwealth bank otevře účet na počkání pokud donesete víza.

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

Pojištění, kopírování.



Uznání zahraničního studia domácí školou

Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?

48 (jiný systém)

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?

25

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

2 povinné, 2 nepovinné

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?

Nutno získat podpis srovnávacího archu vedoucími kateder u povinných předmětů 
a následně arch odevzdat na studijní oddělení.

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?

Žádné.

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.

Řekl bych, že náročnost školy byla o něco lehčí z toho titulu, že jsem byl 
výměnný student, ale přesto jsem si z pobytu odvezl spoustu vědomostí, které 
zajisté v budoucnu využiji.

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.

Austrálie je nádherná země a Brisbane velmi přátelské město a jsem velice 
rád, že jsem si pro svůj pobyt zvolil právě tuto kombinaci. Věřím, že mě celá 
tato zkušenost velice obohatila v mnoha ohledech, jako třeba dennodenním 
užíváním cizího jazyka nebo získáním spousty přátel na celý život.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.

Musím přiznat, že jsem byl občas trochu zmatený, neboť jak domácí, tak 
zahraniční škola si občas protiřečily. Důležité je, že jsem nakonec vycestoval a 
bez problémů absolvoval celý výměnný pobyt. 4/5

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou.

4/5

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?

Ano. Reálně tuto možnost zvažuji.



Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?

Setkal jsem se s lidmi z celého světa, mluvil jsme anglicky téměř 24/7, poznal 
jsem cizí (a velice odlišnou) kulturu a měl jsem možnost vyzkoušet si jiný 
vzdělávací systém.

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

Ne.

Odkaz na fotogalerii, blog apod.


