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Web zahraniční školy pro výměnné 
studenty 

http://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019 

Začátek pobytu: 8. srpna 2018 

Konec pobytu: 3. prosince 2018 

Délka pobytu v měsících: 4 

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

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
Bakalářské kurzy: https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main 
Magisterské kurzy: 
http://wis.ntu.edu.sg/pls/webexe88/pgr$query_subject_content.display?in_acad= 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Výpis studovaných předmětů a bakalářský diplom. 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Obor zahraničních vztahů RČVUT vám zašle email s odkazem do portálu, přes který veškeré 
vyřizování probíhá. 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 

● Předběžný studijní plán. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

● Finanční dohodu, 
● studijní plán, 
● zvací dopis, 
● pojištění, 
● potvrzení o zapsání do následujícího semestru. 

http://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx
https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main
http://wis.ntu.edu.sg/pls/webexe88/pgr$query_subject_content.display?in_acad=


   

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano, veškeré informace naleznete v portálu pro příjmací řízení zřizovaným NTU. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Využil jsem pojištění ISIC za 2700 Kč. NTU má vlastní pojištění pro každého zahraničního 
studenta, které platí pouze v Singapuru. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nechal jsem se očkovat proti břišnímu tyfu. 
 

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

Letenky jsou zakoupil u Finnair. Letadlo z Prahy do Helsinek mělo zpoždění kvůli bouřce, 

takže jsem nestihl let od Singapuru, ale Finnair se o mě postarali. Dostal jsem hotel, taxi, 

peníze na stravu a druhý den náhradní let přes Bangkok. Zpáteční letenka za 17500 Kč. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

ICA letter, který získáte při zařizování víza, a Letter of enrollment. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Stačí využít městskou hromadnou dopravu (SMRT), kterou je potřeba dojet na zastávku 

Pioneer, kde se přestoupí na univerzitní Shuttle bus, který je zdarma a jezdí mezi universitní 

kampusem a zmíněnou zastávkou SMRT. 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Během prvních 14 dní jsem si kompletně změnil studijní plán, protože předměty, které jsem 
si chtěl zapsat, byli plné a zahraniční studenti jsou až na posledním místě při zápisu. Také 
při zápisu do bakalářských kurzů nemáte jako magisterský student přednost. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Před odjezdem si vyberete kurzy, které byste chtěli studovat, ale protože vůbec nejste 
schopni zjistit, co se učí, většinu kurzů si zapíšete během prvních 14 dnů semetru (Add/Drop 
Period). 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Kurz Computational Intelligence učil dobrý profesor, který studoval v Edinburghu. 

 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nebyla. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Předměty, které jsem navštěvoval se skládaly pouze z přednášek. Buď tříhodinové nebo 
rozdělené na dvě hodiny a jednu hodinu. Během semestru jsem musel vypracovat některé 
programovací úkoly nebo rešerši literatury ať už v týmu nebo sám. 

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



Učitelé mi přišli více kompetentní než na naší fakultě. Protikladem je způsob testování. 
Například v předmětu Astronomy jsme byli testování z tabulkových znalostí (jaké je teplota 
tohoto druhu hvězd, jak se jmenuje tento fyzikální zákon) a v předmětu Neural and Fuzzy 
Systems byl kladen důraz na výpočetní správnost stejně jako na odvození teoretického 
postupu. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Veškeré materiály jsou dostupné na portálu NTU, kam dostanete přístup po zapsání 
předmětu. Dokonce jsou všechny přednášky nahrávány. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Nadstandardní. Knihovny, jídelny, fast foody, sportovní areály, obchody, kadeřnictví. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Bezdrátové připojení (eduroam) k internetu je téměř všude. Na kolejích ale  bezdrátové 
připojení není a je potřeba zakoupit router. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, je zde studentská organizace, která se o to snaží. 

 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, v rámci jednoho skupinového projektu, kde jsme dělali dohromady rešerši literatury. 

 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Kolej v kampusu. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
315 SGD. 

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) 
Bydlel jsem na Hall 4. Měl jsem pokoj pro dva se zahraničním studentem. Pracovní stůl 
oddělený příčkou, větrák, placená klimatizace, pouze matrace bez povlečení a peřin. Pouze 
drátové připojení k internetu, ale je možnost zapojit si vlastní WiFi router. Na kolejích lze 
být i večer a o víkendu. 
Bydlení v kampusu jsem zvolil, protože to bylo nejjednodušší. Všude se dá dojít pěšky a lze 
využívat všech možností kampusu. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
V portálu NTU dostanete informace o termínech. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Po celém kampusu jsou kantýny a i supermarkety. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Hlavní jídlo a večeře zhruba 4 SGD, snídaně za 1,8 SGD. 

 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Po kampusu pešky. Jinak sdílení kol, autobusy a MRT. 

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



Pozvali nás na místo, kde nám pomohli všechny dokumenty vyřídit. Delší je vyřizování 
Student Pass, který slouží jako povolení k pobytu. 

 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Ne. 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Jako zahraniční student v Singapuru nemůžete pracovat. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Plavání v bazénu v kampusu. Fotbal se zahraničními studenty. Cestování do zahraničí. Výlety 
po Singapuru a různé sportovní události (Formule 1 a tenis). 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Vlastních finančních prostředků a stipendia od rektorátu. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
Přes zhruba 12200 Kč 

a) z toho stravování asi 7000 Kč 

b) z toho ubytování asi 5200 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas: takové statistiky si nevedu 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Tipuju kolem 70%. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Od rektorátu po sepsání finanční dohody. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Bezproblému lze používat MasterCard platební kartu. Univerzitní karta také slouží jako 
elektronická peněženka. 

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

● Miscellaneous fees 261.5 SGD, 
● poplatky spojené s povolením pobytu 120 SGD, 
● tisk je extrémně levný, 
● školní materiály byly zdarma online nebo k zapůjčení zdarma v knihovně. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
24 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
24 

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

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano, kvůli potvrzenému studijnímu plánu. 



Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a 
čelit? 
Odevzdání transkriptu se studijními výsledky a příslušný vyplněný formulář. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
● Confirmation of study period, 
● tuto zprávu, 
● transkript studijních výsledků. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Ucelení studijních znalostí a zlepšení schopnosti pracovat v angličtině. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Ohromně pozitivní. 

 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Vše bylo jasné, žádné problémy. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Nespokojenost. Moc informací, pomalá komunikace, duplikování informací. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Osobní přínos. 

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

 

 
 


