
 

Základní údaje o studentovi 
Fakulta FIT  

Obor studia Znalostní Inženýrství  

Úroveň studia v době pobytu v 
zahraničí: 1. semestr Mag. studia 

 

Zahraniční škola 
Země: Čína  

Název zahraniční školy: University of 
Nottingham in Ningbo 

 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: 
Engineering and Computer Science 

 

Jméno koordinátora zahraniční školy: -  

E-mail koordinátora zahraniční školy: -  

Web zahraniční školy pro výměnné 
studenty: https://www.nottingham.edu.cn 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 
2018/2019 

 

Začátek pobytu: 17. září 
2018 

 

Konec pobytu: 17. ledna 
2019 

 

Délka pobytu v měsících: 
4 měsíce 

 

Aktivity před výjezdem 

 

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Od spolužáků  

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

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Angličtina B2, výpis 
známek 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Online na portálu školy  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Anglický 
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?  potvrzení o studiu, doložení pojištění na celou dobu pobytu, zkoušku z AJ 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano, zahr. univerzita zaslala 
pozvání, poté bylo nutné zajít na čínskou ambasádu, ukázat rezervaci letenek tam a zpět, 
Letter of Admission ze školy, a uhradit příslušný poplatek za vízum 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; CPZP - 
velmi výhodná cena pro studenty - cca 14 Kč na den. 

 



   

 vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). - Pro studium v rámci semestri 
nikoli, při studiu (vízu) na více než 180 dní nutno absolvovat zdravotní vyšetření v Číně 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Není povinné ale je doporučené proti hepatitidě A/B, 
břišnímu tyfu a Japonské encefalititidě 
 

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

Letenka do Šanghaje (např. pres Moskvu), poté bylo zprostředkované vyzvednutí na 

letišti autobusem univerzitou. Možnost i přiletět na letiště Ningbo. Vhodné sledovat 

ceny na kiwi.com, případně zpojit cestu s návštěvou dalších asijských států - já jsem letěl 

přes Thajsko kde jsem strávil 4 dny. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Letter of Admission, vízum, pas. Proběhlo bez 

problémů. V číně si na letišti sejmou otisky prstů. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Viz výše 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Byl povolen pouze jeden předmět z čínského 
jazyka, proto jsem jeden odebral (koverzaci v čínštině) 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběrq 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Víceméně nejsou omezení. Lze změnit cca do dvou týdnů po 
zahájení studia 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Určitě Mandarin A1 - 
čínština byl jeden z hlavních důvodů proč jsem si vybral Čínu. 

 

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. Výuka probíhá obdobně jako u nás. V 
programovacích předmětech jsme měli za úkol vypracovat semestrální práci, která měla 
váhu cca 30% známky, zbytek byla zkouška. V Mandarin A1, byly 3 části - Midterm, 
písemná zkouška a ústní zkouška 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Vzhledem k tomu že škola 
nění vyloženě technická je menší výběr Computer Science předmětů. Jinak je kvalita 
výuky slušná. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) Nebylo třeba. Přednášky byly online na portálu Moodle. 
Pouze do čínštiny bylo potřeba si koupit učebnici - cca 60 juanů. 

Jaká je vybavenost kampusu? Skvělá, kampus je hodně velký a moc pěkný a slušně 
vybavený. Je zde knihovna, park, velká posilovna zdarma, pingpongárna, atletický okruh, 
fotbalová hřiště, mnoho kantýn otevřených do večerních hodin, streetfood od 22h cca do 
3 do rána hned u brány kampusu. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Lepší určitě mít vlastní notebook, avšak přistup byl zřízen i na školní 



 

počítače. V číně je cenzurován internet, avšak v UNNC kampusu na eduroam se lze 
připojit na Google. Nicméně je dobré si obstarat VPN (pro FB, WhatsApp, Instagram, 
Google, Youtube)... Kopírky v několika budovách přístupné přes studenskou kartu 24/7 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty?  Ano, je zde mnoho sportovních i jiných skupin, přímo škola 
organuzuje mnoho akcí. Já jsem takhle využil zájezdu zdarma pro cca prvních 20 
přihlášených studentů do Pekingu, kdy škola hradila letenky, ubytování na celé 3 dny v 
hotelu a veškeré jídlo. 

 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Je 
zde mnoho příležitostí začlenit se.  

 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? V univerzitním kampusu. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Platí se pouze na celý semestr. 5000 juanů - cca 17. tis 
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) Koleje přímo v kampusu školy, vlastní ložnice v apartmá pro max 4 
studenty - společná kuchyň obývácí místnost sociálky. Internet až 100 Mb/s - cena asi 50 
juanů za měsíc. Netřeba nic vozit, vše se dá v číně koupit velmi levně. Jen možná čokoládu 
- tu tam moc neznají nebo není dobrá 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Deadline v portálu školy pro přijezdivší 
studenty, já jsem ho propásl ale bylo mi umožněno přihlásit se na koleje až po příjezdu - 
není však zaručeno že bude místo 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? cca 5 kantýn - obsahující mnoho 
malých prodejních míst-restaurací. V okolí velmi dobrá mexická restaurace, když už omrzí 
čínské jídlo 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 1 Oběd cca 50/60 kč - velmi 
levné  

 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Všude jsou 
sharebiky, lze se jednoduše přepravovat kdekoli ve městě prakticky zadarmo - kolo lze 
nechat kdekoli - možnost i půjčení/koupení e-biků - cena cca 2000 juanů z druhé ruky. 
Autobus jednorázová cena 2juany nezáleží na vzdálenosti. V případě nutnosti rychlého a 
jednoduché přepravení aplikace DiDi - obdoba našeho uber, nebo využití taxi - velmi 
levné - např 100 Kč za půlhodinovou jízdu  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?  karta studenta, 
ubytování 

 

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

Pracoval/a jste během studia? Ne, na studenské vízum není v číně legální pracovat 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? viz bod výše 



 

 

 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Památky jsou v 
číně skoro všechny bez poplatku (muzea apod.), sport např kampusní posilovna zadarmo, 
výlety zprostředkované školou nebo zájmovými skupinkami také mnohdy zdarma. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Soukromé finance v průběhu 
cestování po Asii a v číně. Stipendium z ČVUT, a studijní stipendium od UNNC 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  15 tisíc Kč 

a) z toho stravování 4 000 Kč 

b) z toho ubytování 4 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 7 000 Kč 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) stravování a 
ubytování 100% 

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

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) V číně většina lidí plati mobilním telefonem pomocí aplikace WeChat 
nebo Alipay, k jejich používání je nutné si zřídit čínskou platební kartu - v prvních pár 
dnech škola nabízí možnost asistence. Pro vklad na čínskou kartu je vhodné vybrat pomocí 
své platební karty z bankomatu a obratem je vložit pomocí bankomatu na čínskou kartu. 
Výhodné výběry a kurzy nabízí např. Revolut. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Karta+pojištění cca 2000 Kč 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 25 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 25 

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

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? vyčkat na transkript, ten dorazil až nyní v březnu - drobné problémy se zápisem do 
studia, poté již uznáno bez problémů 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? žádné 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Naučil jsem se základy čínského jazyka za 
což jsem velmi vděčný 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Poznal jsem zcela novou kulturu, s využitím 
jednoduše vycestovat do číny - v případě soukromé cesty je veškeré vyřizování velmi 
složitý proces. 

 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky - 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky - 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Určitě ano 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Českou kuchyni, necenzurovaný internet 

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

 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. Bohužel zatím nezpracováno, na žádost dodám později. 
 


