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Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok:  2017/18 

Začátek pobytu:   srpen 

Konec pobytu:  prosinec 

Délka pobytu v měsících: 4,5 

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

web, přátelé 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? 
Web: http://www.nus.edu.sg/nusbulletin/search-modules/

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Několik dokumentů pro dohodu s rektorátem ČVUT, …

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
anglicky 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán – přepis předmětů které chci studovat a ekvivalenty předmětů + počtů kreditů na 
domácí fakulě 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Studijní plán potvrzený fakultou, potvrzení o pojištění, potvrzení o zápisu do dalšího semestru na 
domácí fakultě – tyto jsou potřeba pro podepsání finanční dohody s rektorátem 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) student´s pass – přes stránky univerzity 
spolu s žádostí o ubytování 



Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). ISIC – dobrý poměr cena / výkon: za 
necelé 3 tisíce celoroční pojištění na celý svět, bez omezení délky výjezdu; některé pojišťovny však 
možná nabízejí větší krytí  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Není povinné, ale absolvoval jsem doporučená očkování proti 
vzteklině, břišnímu tyfu, žloutence A a meningokoku, zejména kvůli cestování… 
 

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

Včas koupit letenku; zpáteční většinou vyjde levněji… 
Changhi airport je přehledné letiště, přímo napojené na MRT 

 

Procedura na hranicích ‐ co mít u sebe? 

Letter of acceptance z univerzity a doklady o zaplacení administrativních poplatků spojených se 
studiem a Student Passem 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště.  

MRT cca 1,5 hod na kampus za 2,5 SGD, Uber cca 30min + 20 SGD, dle denní doby 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Jen formalita – ročník atelieru 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) předem viz odkaz výše 
http://www.arch.nus.edu.sg/programme/architecture/ba-arch.html

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Doporučuji podívat se na kurzy 
sousední Yale-NUS college což je samostatná byť dceřinná univerzita NUS (a Yaleu); kerzy mají 
celkově vyšší úroveň než na NUS – imitace Yaleu -  a byť nejsou většinou uznány následně 
v transcriptu, stojí za to je navštěvovat!

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.studio – celý den 9am – 6pm jednou týdně, přednášky a 
semináře (tutorial). Množství teorie a doporučené literatury která je brána až překvapivě vážně a 
taky moře esejí. 

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

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) studijní materiál elektronicky přes IVLE (obdoba KOSu), některé 
knihy je třeba koupit + materiál do atelieru…

Jaká je vybavenost kampusu? skvělá 



Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Dostatečná (lepší než na ČVUT – 24/7 ) 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Ano, téměř neustále… 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Relativně ano; spíš však mezi další exchangers

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? kampus 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Cca 2500  SGD (s polopenzí 6 dní v týdnu) 

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) 
Na výběr je několik kolejí, viz stránky univerzity:  - ne však vždy dostanete tu kterou si požádáte 
(většinou s tím nějak zamíchají podle vlastních preferencí, myslím že mají nastavený nějaký 
mechanismus na mix národností exchange studentů + poměr ku domácím) 
Snad všechny koleje jsou ale zcela nevybavené; většinou bez klimatizace; ta se dá zase většinou 
samostatně doplatit cca za 50 SGD měsíčně; nakonec ale stejně většinu času člověk tráví mimo 
pokoj… Vybavení se dá koupit na místě např. v IKEA nebo levněji na různých trzích (e.g. chinatown) 
ale jestli máte k dispozici místo v kufru a kila do letadla, tak může být příjemné vzít si vlastní 
povlečení, příp. deku…  
Celý kampus je dosti otevřený, ale kolej jsou povětšinou relativně hlídané + je potřeba čip k přístupu 
do výtahu / na patro / do pokoje; kampus je oficiálně celý nealko a nekuřácký, což tak i ve 
skutečnosti relativně funguje. Přístup na koleje je ale naštěstí 24/7, žádná omezení o příchodech 
odchodech se nekonají. 

 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Přihlašování na ubytování probíhá online přes odkaz, který škola zašle mailem, cca 1-2 měsíce před 
začátkem semestru 

 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Některé ‚koleje‘ mají jako automatickou součást ubytování ‚meal plan‘ – snídaně a večeře šest dní 
v týdnu; pokud ano, pak je tato varianta povinná a je třeba ji zaplatit; jídlo se sice docela opakuje ale 
je relativně dobré; případně je na kampusu celá řada foodcourtů – jak poblíž hlavních ubytovacích 
míst, tak u každé fakulty, s otevírací dobou cca 9-21; cena jídla se pohybuje mezi 3-7 SGD a nabídka 
je dosti bohatá a chutná

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Většinou kupodivu docela srovnatelné byť o něco vyšší; výjimkou jsou však mléčné výrobky a většina 
ovoce a zeleniny, které singapur musí dovážet z austrálie, malajsie či jiných okolních zemí…a 
v neposlední řadě alkohol je dražší několikanásobně

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD funguje ale není úplně zadarmo; čipová karta na MRT i autobusy, dá se na ni i něco 
vytisknout ve škole nebo koupit redbull v automatu. když se jedete každý druhý den podívat někam 
do města tak to vyjde cca na 50-70 SGD měsíčně, případně je možné využívat sdílená kola, i po 
kampusu (tam naštěstí jezdí free autobusy), nebo ještě UBER (zejména v pozdních nočních/ranních 
hodinách kdy nejezdí MRT) 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 



Dokončit regiustraci sudent¨s passu (studentské vízum, kartička jako naše občanka) a následně jej 
vyzvednout – vše probíhá na kampusu univerzity a je dostatečně oznámeno dopředu 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Osobně ne, ale singapurská lékařská péče je prý skvělá + nemocnice se nachází hned na kampusu; 
ceny za ošetření jsou však mnohem vyšší než v ČR, je vhodné pokud možno nejdřív kontaktovat 
pojišťovnu a ujistit se o krytí… 

Pracoval/a jste během studia? 
ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty 
Student pass – forma studentského víza pro studenty v singapuru bohužel neumožňuje oficiální 
krátkodobé či dlouhodobé zaměstnání ani brigádu 

 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
 
Univerzitní kampus je skvěle vybaven a nabízí celou řadu sportovního vyžití většinou zcela zdarma; 
od plaveckých bazénů přes squashové a tenisové kurty a fotbalová hřiště po lezeckou stěnu. 
 
S kulturou je to v singapuru trochu slabší; obzvlášť ve srovnání s Prahou, ale přesto je možné najít 
různé výstavy ve větších i menších galeriích, muzeích, koncerty od vážné hudby až po kluby (které 
jsou trochu zrádné; většinou málo muziky za hodně peněz ale najdou se i pozitivní výjimky) 
 
Velkou výhodou je lokace singapuru umožňující jedno či vícedenní výlety do okolních zemí; víkend 
v Malajsii, Indonésii, Thajsku či Vietnamu není problém a tyto okolní země jsou mnohem 
‚turističtější‘ – levnější a s mnohem větší diverzitou, byť vykoupenou chudobou těchto stále se 
rozvíjejících zemí… 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
 
ČVUT – rektorátní příspěvek na bilaterální dohodu + příspěvek na letenku 
Nadace pro rozvoj vzdělání 
Vlastní úspory, podpora rodiny 

 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Cca 30 tis. 

a) z toho stravování cca 9 tis. 

b) z toho ubytování cca 10 tis. 

c) z toho na cestování a volný čas cca 8 tis. 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? Cca 30%  

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? většina příspěvku přišla na 
účet během prvního týdne pobytu, nějaký drobný doplatek by měl přijít ještě po návratu a vyřízení 
patřičných dokumentů.

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty)  
 
Doporučuji UniCredit či jinou banku obchodující se singapurským dolarem (vyhnete se tak 
zbytečným poplatkům a dvojitému přepočtu kurzu). MasterCard ani Visa nejsou problém 



v Singapuru, při cestování ale doporučuji 1 kartu Visa a 1 Master a vybrat hned na letišti místní 
měnu + mít nějakou rezervu v USD. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)?  
 
administrativa cca 3000Kč. Materiál na modely a tisky byl díky studiu architektury tradičně velkou 
položkou rozpočtu; větší než na ČVUT ale v relativním srovnání asi se stejným % nárůstem jako 
ostatní položky… 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 23 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? všechny 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? AR 4101 – Design studio 7, AR 2225 – Reading 
Visual Images, BPS 5224 - Building Energy Performance - Active Systems 

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?
Je akorát třeba včas kontaktovat zahraniční / studijní oddělení na FA a komunikovat. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 3 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 1 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 3  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou 2 
(hodnocení jako ve škole) 
 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? osobní přínos, změnu vnímání, souvislosti, 
kontext, možnosti, náhled do jiného světa

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


