
Základní údaje o studentovi 

Fakulta architektury       

Obor studia: architektura a urbanismus   

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: magisterský stupeň   

Zahraniční škola 
Země: Kostarika   

Název zahraniční školy: Instituto Tecnológico de Costa Rica   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Escuela de arquitectura y urbanismo   

Jméno koordinátora zahraniční školy: Raul Ramirez Brenes   

E‐mail koordinátora zahraniční školy: raul.ramirez@itcr.ac.cr 
 

 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.tec.ac.cr/intercambios‐
estudiantiles 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok:  2018/2019 

Začátek pobytu:  23.7.2018 

Konec pobytu:  29.11.2018  koncec semestru, 2.2. 2019 návrat do Evropy 

Délka pobytu v měsících: 4 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? ‐ Doporučení od studentů a 
spolužáků, web Mobility 
 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? https://tec‐appsext.itcr.ac.cr/guiahorarios/escuela.aspx 
 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Certifikát o znalosti španělštiny, seznam splneneych predmetu v anglictine  
 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  
Pres web mobility nebo osobne na rektoratu  
 

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

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán na zahraniční universitě.  
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT?  
Vyplněný dotazník zahraniční univerzity, motivační dopis, doporučující dopis, kopie pasu, 
pasové foto, studijní výsledky a potvrzení o pojištění na celou dobu pobytu. Dále ještě 



doručit podepsanou finanční dohodu. Dokumenty se odevzdávají buďto písemně na 
rektorát nebo elektronicky v systému mobility. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ne, stačilo mít turistické vízum které 
platí 90 dní a jednou po dobu studia vycestovat ze země. (Stačí strávit 3 dny v jiné zemi, aby 
vznikl nárok na dalších 90 dní v Kostarice. ) Tento způsob byl schválen a odsouhlasen 
samotnou fakultou pro všechny zahraniční studenty, kteří ztráví na Kostarice jeden semestr. 
Pro delší pobyt je nutné vyřídit si standardní vízum.  
 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).  
Ano, po vzoru predchozich studentu jsem vyuzil cestovniho pojisteni pro studenty s kartou ISIC od 
UNIQUA. Na cely rok stalo 2700 CZK.  Skola zadne specialni ockovani nevyzadovala. 
https://insurance.aliveplatform.com/b2c/travel.html?execution=e1s1&_ga=2.219828185.15691671
62.1544639530‐548339888.1544639530 
 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ano, vyuzil jsem konzultace v ockovacim centru na polyklinice na Smíchove v Kartouzske 
ulici. https://www.ockovani‐zahranici.cz/ockovaci‐centrum‐praha‐5‐kartouzska po 
konzultaci s Mudr. Homolovou jsem si vybral ockovani vhodna pro pobyt na Kostarice. 
Vyslovene nutne snad neni zadne ockovani, nicmene Kostarika vyzaduje pri cestovani ze 
zemi Jizni Ameriky potvrzeni o vakcinaci proti zlute zimnici. Mimo teto vakciny jsem si jeste 
nechal ockovat zloutenku typu B. Nejlepsi je sjednat si telefonicky osobni schuzku a zvolit 
ockovani dle svych financnich moznosti a sveho uvazeni. Treba resit nejmene 2 mesice 
predem. 
 

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

Na portalu zaletsi.cz nam pomohli s vyberem letenek, protoze jsme kupovali letenky 

relativne tesne pred odletem, nenasli jsme zcela idealni reseni z hlediska primosti letu, ale 

cenove to vyslo relativne vyhodne ‐ zpatecni let po trase  – Praha – Madrid – New York ‐ 

Liberia celkem za 23000 CZK, s moznosti libovolne zmeny data zpatecni letenky za 130 €. 

Procedura na hranicích ‐ co mít u sebe?  

Pri odletu z Evropy i pri priletu do Costa Rici je nutne se prokazat letenkou na cestu zpet 

v ramci 90ti dni. Neni zcela vhodne si upravovat zpatecni letenku ve Photoshopu, protoze se 

budete pravdepodobne prokazovat mimo jine i u letecke spolecnosti s kterou se i vracite 

zpet. (Oni jsou pripadnane zodpovedni za to, ze vas cizi zeme neprijme a museli by vas na 
sve naklady dopravovat zpet domu. ) Lepsi je si udelat rezervaci na cestu zpet, kterou 
nezaplatite a zrusite, nebo vyuzit nektere ze stranek ktere generuji fiktivni letenky. Tento 

problem samozrejme odpada mate – li platne studentske vizum, a pak muzete pouzit svou 

skutecnou letenku.  



 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Skola nabizi vyzvednuti na letisti v San Jose, ale vzhledem k tomu, ze jsme leteli do Liberie, 

vyzvedl nas na letisti muj prideleny  vymenny student z TECu, a pomohl nam dopravit se 

autobusem do San José.  

Pri priletu vas obklopi velke mnozstvi taxikaru, a budou vas chtit odvezt – takovym je nutne 

se obloukem vyhnout, nespechat, a najit wifi kde bude mozne si objednat UBER – taxikari si 

neberou servitky a cenu pro cizince nekolikanasobne navysuji.  

 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?  
Ano, pred priletem bylo nutne studijni plan zmenit, protoze nami vybrane kurzy byly jiz plne 
– zmena kursu probehla v poradku, nicmene jsme meli velmi omezeny vyber vzhledem 
k naplneni kurzu. Pri vyberu kursu je nutne se informovat  zda jsou ve spravnem semestru, 
zkontrolovat zda se zapsane predmety nekryji – jen v tom pripade je fakulta schopna vam 
v kursech garantovat misto. V pripade zmeny je treba si nechat na fukulte uznat zmenu 
studijniho planu. 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Zapis probihal zhruba 2 mesice pred zahajenim, po prijezdu 
se pak vyplnuji formulare a student se zavazuje k zapisu do danych kursu. Po prijezdu je 
mozne kurzy menit, nicmene jen malo z nich zustava volnych.  
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Doporuciji kterykoliv kurs s profesory José Pablo Bulgarelli Bolaños a David Porras Alfaro. 
Nedoporucuji zapisovat si atelier s vyucujicimi Royem Quesadou a Andreou Cotto. S 
ostatnimi profesory nemam tolik zkusenosti, doporucuji zapsat v zimnim semestru 
composition arquitectural a v letnim dibujo manual. Zadny z kusu neni asi spatnou volbou, 
profesori jsou vstricni a tolerantni. 
 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Nebyla – pouze kazdodenni dochazka 
do skoly. 
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Zpusob vyuky je poplatny tomu, ze se jedna o velmi malou skolu. Malo studentu i pedagogu 
vytvari pratelstejsi a mene oficialni prostredi, nicmene se podepisuje i na urovni vyucovanych 
predmetu a forme vyuky - pripomina to spis styl vyuky jako na stredni skole - nutna a 
kontrolovana dochazka, nesamostatna prace, prace ve skupinkach, mnoho podruznych 
domacich ukolu, absence presahu predanych informaci za uroven encyklopedickych faktu. 
Nam jako zahranicnim studentum format vyuky pomohl v tom, ze nas nutil hodne trenovat 



spanelstinu, nicmene po absolvovanem semestru je znat, ze cloveku chybi prave ten presah, 
na krery jsme na zvykli na domaci universite.  
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Vyrazne nizsi, zejmena co se 
tyce vyuky atelieru. Ucitele, u kterych jsem absolvoval semestr,  neumi kontrolovat studenty 
kteri pak vytvareji necitelne a prekombinovane projekty postradajici zasadni myslenku. Dale 
je pak znat tozdil u tepretickych predmetu, u kterych chybi vetsi informacni bohatost.  
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) vsechen studijni material byl poskytnut elektronicky pomoci 
skolniho webu (podobny jako  moodle) prcovni material jsme si obstarali sami a to bud 
dovezli z domova nebo koupili za cenu podobne tem nasim.  
 

Jaká je vybavenost kampusu? Kampus TECu jako takoveho je velky a bohate vybaveny - 
vedle vzdelavacich zarizeni zde nalezneme sportoviste i prostory pro traveni volneho casu. 
Fakulta architektury se narozdil od zbytku skoly, ktery je v Cartagu, ale nachazi v San Jose - 
meste vzdalenem asi hodinu a pul  autobusem. Vybavenost skoly archtektury je tedy vyrazne 
mensi - nicmene disponuje kopycentrem, jidelnou, kulturnim zarizenim - vytvarne dilny, 
tanecni sal... Studenti architektury mohou rovnez vyuzivat kampusu v Cartagu, ale to je 
samozrejme vzhledem ke vzdalenosti velmi neprakticke. Nevyhnou polohu architetury v 
ramci TECu kompenzuje jeji poloha v centru hlavniho mesta, ktere samo o sobe nabizi 
relativne dost, a dobre se odtud cestuje do libovolne destinace v ramci Kostariky.   
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Srovnatelne s vybavenosti CVUT, takze vlastni pocitac velkou vyhodou, 
da se to vsak zvladnout i bez nej. Sluzby tisku a kopirovani jsou dostupne ale kvalitatnivne 
horsi.  
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Vzhledem k tomu, ze jsme byli na vymene na cele fakulte pouze dva, nic 
podobneho se nekonalo. Mistni studenti jsou vsak vstricni, pratelsti a napomocni.  
 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, skupinova prace je zakladem mistni vyuky, vsechny predmety jsme meli pouze s 
mistnimi studenty.  
 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?  Spolecne s druhou vymennou studentkou z FA 
jsme si pronajimali pokoj ve sdíleném bytu. Byt se nachazel asi 200 metru od skoly 
v modernistickem bytovem dome v cele parku Morazan. V ramci nasich moznosti a na mistni 
pomery se jednalo o velmi pekne a vyhodne bydleni.  
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.  Ve dvou lidech jsme platili mesicni najem 250 000 
Colonu mesicne. – coz odpovidalo zhruba 10 000 CZK, cili 5 000 CZK na osobu.  
 

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) Pokoj v byte 4+1, byt sdileny se tremi dalsimi lidmi. Byt v 
bezprostredni blizksoti skoly a centra mesta (oboji do 5 min pesky) vsecha vybavenost rovnez 
v pesi vzdalenosti, autobusove terminaly pro cestovani po kostarice rovnez velmi dostupne. 
Tuto nabidku jsme zvolili bez rozmysleni, protoze byla za dobrou cenu a s vybornou 
dostupnosti vseho. Pokud se vam povede najit ubytovani tak, abyste se vyhnuli mistni 
hromadne doprave, usetri vam to zpoustu casu i nervu. Byt byl vybaveny, coz vsak nebyva 
vzdy podminkou. vyplati se proto  mit vlastni spacak, deku. Zbytek se da vzdy nejak sehnat, i 
velmi levne. Jedine co jsme dokupovali my byl psaci stul a stolni lampa na praci doma, jinak 
bylo vse k dispozici. Levnou altenativou ikee je v Kostarice Pequeño Mundo - da se sehnat 
vse do domacnosti. Internet bamozrejmosti, cena byla vcerne vsech poplatku.  
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Skola nenabizi pro zahranicni studenty 
moznost bydlet na kolejich, nicmene posila seznam mist ktere je mozne kontaktovat pri 
hledani ubytovani, nicmene pro studenty architektury to je nevyhodne  ‐ temer vsechny 
nabidky jsou pro Cartago, kde sidli velky kampus TEC. Architektura jako jedna z mala fakult 
sidli v San Jose a proto jsou tyto nabidky znacne nevyhodne – rozhodli jsme se proto 
pronajmout si bydleni pres Airbnb na 14 dni v San José, a pak hledat osobne primo tam – 
v tomto obdobi je relativne snadne si najit obstojne bydleni, a i za lepsi cenu nez co je 
nabizena TECem.  
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? – Pred skolou je jidelna ktera nabizi 
obed i s napojem a cca 80 CZK, v okoli skoly je vice restauraci pro zpestreni jidelnicku. 
  

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Zakladni potraviny jsou mirne 
drazsi, a kvalitativne na horsi urovni, s vyjimkou ovoce, ktere je levnejsi a lepsi. V obchodech 
casto chybi uvedena cena, proto je treba se neostychat a ptat se na cenu, muze se stat ze 
jako gringove dostanete turistickou prirazku.  

 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) jedinou formou 
mistni hromadne dopravy (az na stary vlak mezi San Jose a Cartagem) jsou autobusy. Vyse 
jsem zminoval, ze je lepsi se MHD vyhnout - to zejmena pro jeji chaoticnost, neprehlednost a 
fakt, ze vetsinu casu prostojite v dopravni zacpe. Na druhou stranu ale autobusy jezdi casto a 
relativne vsude, nicmene je tezke se zorientovat co odkud a kam jede. Chybi jizdni rady a 
vetsinou i zastavky - na autobus se mava, nebo se ceka na miste, o kterem vsichni mistni vedi, 
ze je zastavkou. Cim dele v san jose budete, tim lepe budete umet MHD pouzivat. 
alternativou na obcasny presun, pricky zejmena v noci kvuli bezpecnosti, je Uber. Je velmi 
levny a velmi spolehlivy. Taxiky jsou rovnez vsude, nicmene jako cizinci se jen tezko 
vyvarujete tomu, ze vas taxikari trochu “natahnou”. Cyklodoprava je jeste o nekolik stupnu 
nebezpecnejsi a hure vyvinuta nez v Praze. Proto i jako vasnivy cyklista velmi nedoporucuji. 
Chodit pesky je vzhledem k velikosti mesta dobre mozne, ale predem se prejte mistnich, 
kterym mistum se vyhnout, v odlehlych castech mesta v noci jedine uberem, jinak se jedna o 
zbytecny  risk. Ceny: vzhledem k tomu, ze mistni mhd je zmeti mnozstvi nezavislych 
privatnich firem, neni mozne si koupit zadnou mesicni legitimaci. Plati se proto kazda cest, 
kazda joizda od 10 do 20 kc, 10 min uberem mezi 40 a 80 kc. 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Zadne formality nejsou 
nutne, akorat nahlasit skole mistni telefonni cislo a adresu bydleni. 
 



Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ano – kvuli zanetu usniho 
zvukovodu jsem musel navstivit lekare. Vysetreni probehlo na soukrome polyklinice 
v Parrite.Vybaveni kliniky bylo na horsi urovni nez na co jsme zvykli v Evrope, nicmene 
personal byl napomocny a  mily, a pomohli mi. Pred vysetrenim jsem kontaktoval pojistovnu 
u ktere jsem uzavrel zahranicni pojisteni, poslali mi seznam dokumentu ktere budou 
potrebovat, tyto dokumenty budou muset byt predany fyzicky v Praze, a vzhledem k tomu, 
ze jsem se v dobe psani zpravy jeste nevratil z pobytu, neumim rict zda bude vsecko 
proplaceno – nicmene Uniqua jednala vstricne a vypada ze by nemel byt problem. 

 
Pracoval/a jste během studia? – Ne – volný cas je nejlepsi venovat cestovani.  

 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? – podminky neznam, nicmene je 
pravdepodobne nutné mít dlouhodobé vízum.  
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).  
Vyuzili jsme nabidky volnocasovych kurzu od skoly, chodili jsme na kurzy tance. Jeden byl 
zcela bezplatny, druhy byl placeny, 1000 CRC – ca. 400 CZK za hodinu vyuky. K dospozici je 
toho mnohem vice, informujte se v kulturnim centru kampusu.  
 
O vikendech jsme cestovali, jezdili jsme autobusy bud k pacifiku (2,5hod) nebo atlantiku (4,5 
hod) rovnez je moznost jezdit na hory, v blizkioati je nekolik zajimavych parku. Nejlepsi je 
jezdit mistnimi autobusy, ceny jsou seovnatelne jako za mezimestskou dopravu v CR (do 300 
czk vsude, bezne jeden smer za cca 150). Kam jezdit? Doporucuju mit aspon zakladniho 
pruvodce, nebo se zeptat u mistnich, je toho mnoho. bytovani v hostlech okolo 10-15$, meli 
jsme ssebou i kempovaci vybaveni, ale moc se nevyplati brat, protoze tu na to neni 
infrastruktura, spat na plazi muze byt nebezpecne.  
 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium z ČVUT, jednorazovy fakultni prispevek.Celkem 62500 kc.  
Vlastni uspory 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Ca. 15 000kc 
a) z toho stravování 6000kc 
b) z toho ubytování 5000kc 
c) z toho na cestování a volný čas 4000kc 
 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 68% (4*15 000 
mesicni naklady, +5000 ockovani a pojisteni+ 23000 letenka = 88 000 kc) stipndium cvut 
62500 = 70%  
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Na zacatku pobytu bylo 
stipendium za cele obdobi doruceno na osobni bankovni ucet.
 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty). Zarizovat mistni ucet se nevyplati, ve svoji bance jsem si nastavil 



sluzbu bezplatny vyber z bankomatu v zahranici, a vybiral vzdy ve vetsich sumach jednou 
mesicne. Kde se da platit kartou je asi lepsi platit kartou.  
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Plati se za studentskou kartu a zprovozneni uctu, vyhodou je, ze material a 
tisk, ktery je dostupny ve skole se nepalti po kazdem vyuziti, ale pouze na konci semestru v 
pokladne skoly.  
 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 20 
 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 20 
 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Vsechny kursy s vyjimkou 
atelieru byly uznany jako volitelne, a byly ohodnoceny za stejny pocet kreditu jak byly na 
zahr. skole vypsany. Atelier byl zapsany jako povinny predmet FA a byl odmemenen vetsim 
poctem kreditu nez jak byl ohodnocen na zahr. skole. Problem na TECu je, ze ta semestr tu 
studenti dostavaji temer o polovinu mene kreditu nez u nas - hodnota jednoho mistniho 
kreditu je prepocteno na praci zhurba dvojnasobna - naprikald ateliery jsou za 5, tezke 
predmety za 2-3 kredity. Na cvut se da 20 kreditu vydelat vyrazne snaze. Proto je na zvazeni 
zrevidovat uznavani kreditu - na to, ze jsem ziskal pouze 20 kreditu, musel jsem vykonat 
neobvykle hodne prace.  
 
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a 
čelit? Uznani na skole je bezproblemove. Staci mit uznany studijni plan, doklad o 
absolvovani studiau a transcript of records
 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  
 of records, doklad o absolvovani studia, zpravu z pobytu, confirmation of study period.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Vzhledem k tomu, ze studenti FA smi 
vycestovat pouze na magisterskem studiu a zde jsem byl priazen ke studentum 2 a 3 rocniku 
bakalarskeho studia,  byla vetsina kursu svou tematikou podobna tem, ktere jsem jiz 
absolvoval. Mam li srovnavat primo jejich uroven, ta byla zaz na vyjimky meho hlediska 
bohuzel nizsi.  
Kursy, ktere jsem mel zapsane, byly presprilis teoreticke a casto abstraktni, chybel blizssi 
kontakt s praktickymi priklady, v atelierove vyuce se studenti neucili divat okolo sebe, 
nemumeli definovat koncept.  Nicmene si nemyslim, ze by pobyt nebyl v rovine profesni 
prinosem, ucili jsme se pracovat se zcela jinym kontextem, chapat zpusob premysleni jiny 
nez jaky je vsudypritomny v Evrope. Prinosem bylo rovnez poznavat mistni architekturu a 
osvezit si tak predstavivost. V neposledni rade i vazim toho, ze me ve skole prijali velmi 
vstricne a brali ohled na mou zkraje pobytu nevelkou znalost jazyka, kterou jsem si timto 
mohl dale zlepsovat.  
 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 



Osobni prinos pobytu vnimam jako velmi vysoky, cast veci jsem zminil jiz vyse, kategorie se 
podle me prolinaji. Costa Rica je neskutecne zajimava, bohata a rozmanita zeme. Ke konci 
pobytu bylo tezke rozhodnout se pro navrat domu. Je zde stale co zazit, na relativne malem 
uzemi je obrovska prirodni pestrost i rozmanitost, od vysokych hor pres hlubokou dzungli, 
jezera a reky az na plaze obou oceanu prinasi tolik podnetu, ze ani cele obdobi studijniho 
pobytu nedovoluje cloveku celou tu pestrost prozkoumat. Kostaricka mesta jsou 
architektonicky na prvni pohled neprilis zajimava, kdyz ale koukame poradne, muzeme si 
vsimnout pestrosti a bohatosti zivota mistnich lidi. Na ulici se stale neco deje. Lide ziji ven, 
umi se bavit.  
Kostaricane jsou obecne velmi vstricni a pratelsti, Evropan se uci jejich bezprostrednosti a 
otevrenosti, umeni radovat se ze zivota, umet si vazit malickosti a byt stastny i s malem. 
Mistni lide maji v sobe neco, co se ze zapdani kultury pomalu vytraci. Je potreba rict ze lide 
velmi ocenuji kdyz se s nimi bavite spanelsky a netvarite se povysenecky - takto se bohuzel 
chova velke mnozstvi turistu kteri sem prichazeji.
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. Informace byly uplne a kompletni, akorat bych uvital kdyby 
CVUT bylo schopne prohlednout si studijni plan zahranicni university a podle toho, kolik se 
bezne dostava kreditu za semestr, upravit prepocet ziskanych kreditu po navratu ze studia - 
bylo nutne si zapsat vice predmetu, nez kolik by clovek behem vymenneho pobytu chtel. 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou ‐  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. Informace i podpora ze strany zahranicni skoly byly rovnez v 
poradku a uplne.  
 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? V soucasne chvili ne, absolvoval jsem jiz 
dva zahranicni pobyty. Zvazuji staz. 
 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Moznost pobyvat pres zimu v teplych 
krajich.  
 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Osobne nesetkal, nicmene je 
treba brat na vedomi, ze se jedna o zemi s vetsi mirou poulicni kriminality a ne vsude je tak 
bezpecno jak jsme zvykli.  
 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
V pripade zajmu rad odpovim jakekoli dotazy/ typy/ triky na fb. https://facebook.com/vvotava 


