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Studijní pobyt v zahraničí   

Akademický rok:    2017/2018  
Začátek pobytu:    3. 9. 2018  

Konec pobytu:    17. 12. 2018  
Délka pobytu v měsících:   4  
 

Aktivity před výjezdem  
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
spolužáci, stránky univerzity  
 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz 
na web)?  
Architektura je asi specifická. Jde si vybrat mezi Udergarduate a Graduate. Já studoval jako 
Undergraduate, předměty na výběr moc nebyly, byl jsem zařazen do nejvyššího ročníku – 
3B, rozvrh jsem měl jako ostatní. Drobné změny lze dělat i po příjezdu – jeden předmět jsem 
si odhlásil a jeden změnil. (Rozvrh viz.: http://ugradcalendar.uwaterloo.ca/page/ENG-
Honours-Bachelor-of-Architectural-Studies; předměty viz.: 
http://www.ucalendar.uwaterloo.ca/1819/COURSE/course-ARCH.html#ARCH442) 
Doporučuji tedy na začátek zapsat rozvrh ročníku a v prvních týdnech popřípadě drobně 
upravit. 
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Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?  
Výpis dosavadních studijních výsledků, online podaná přihláška na webu UW, potvrzení o 
jazykové úrovni (na Udergarduate stačí od rektorátu), sken pasu, motivační dopis a pro 
architekty ještě portfolio  
 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Všechny dokumenty se spojí do jednoho PDF a přes rektorát (Kateřina Bošková) odešlou na 
zahraniční univerzitu. 
 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?  
V angličtině.    
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?  
Studijní plán  
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT?  
Kopii studijního plánu, potvrzení o pojištění na celou dobu studia (UW požaduje své vlastní 
pojištění; jako doklad jsem uvedl účet o zaplacení poplatku univerzitě; dodal jsem až po 
podepsání smlouvy), potvrzení o zapsání do dalšího semestru (screenshot KOSu), 
podepsanou finanční dohodu. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)  
Vízum na studijní pobyt kratší 6 měsíců není potřeba, pouze jsem si online vyřídila ETA – 
Electronic Travel Autorization – poplatek je okolo 200 CZK, vyřízení do druhého dne.  
Nad 6 měsíců je nutný Study permit za 150 CAD, vyřizuje se online, ale nově je nejspíš třeba 
osobní návštěva kontaktního místa – které v ČR není. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
UW požaduje zaplacení svého vlastního pojištění. (Celkem jsem škole platil 8000 CZK, část 
šla studentské unii, část na MHD po regionu, část na pojištění. Nebylo možné jiné řešení.) 
Žádné další pojištění, ani cestovní, jsem neměl. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování?  
Do Kanady není potřeba žádná speciální očkování.  
  

Cesta tam a zpět  
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Letenku jsem si kupoval asi dva měsíce před odletem a to jednosměrnou, protože jsem 
nevěděl, kdy se budu vracet zpět. Cena cca 11 000 CZK – z Prahy přes Frankfurt. Lze koupit i 
levnější, když nevadí delší čekání při přesedání či odlet z okolních měst. A obecně je lepší 
kupovat dříve. Zpět busem do NYC a odtamtud přes Londýn. 
 



Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
U sebe mít: pas, zvací dopis od univerzity, potvrzení o dostatečných financích (nikdo 
nechce), dopis z imigračního (pokud žádáte o Study permit – pobyt nad 6 měsíců). Proběhl 
krátký pohovor s imigračním úředníkem.  
 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.  
Pick-up paní která se stará o dům, kde jsem bydlel.  
  

Průběh studia  
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
V prvních týdnech jsem si odhlásil jeden předmět (přišlo mi, že bych to moc nestíhal a moc 
mě to nebavilo) a jeden jsem vyměnil (přišel mi zajímavější). 
 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.)  
Úplně prvně se na výběr kurzů ptají už v okamžiku, kdy se vyplňuje elektronická přihláška. 
Není ale moc podstatné, co se tam napíše. Výběr se upřesňuje později, když vás emailem 
kontaktuje studijní zahraniční univerzity. Změny lze dělat i první týdny semestru. Vše 
probíhá přes studijního koordinátora, výměnní studenti nic sami nezapisují.  
 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  
Byl jsem v 3B ročníku, všechny povinné předměty (viz rozvrh) jsou dobré a zajímavé. (Jen 
jsem místo Advanced Strucures měl oproti ostatním Building Envelope – ten jsem si zvolil, 
protože tam bylo méně práce a bylo to zaměřeno na lokální prostředí.) Ateliéry se vybíraly 
ze 4 možností, já si vybral studio A. Levitta a byl jsem spokojen. 
 
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.  
Přednášky, na kterých se ale i aktivně participovalo (debaty, testy, kreslení) zabraly cca 1,5 
dne. Ateliéry byly dvakrát týdně. Vše bylo velmi profesionální a uspořádané. Vyučující 
komunikativní a nápomocní. Nároky značné, takže škola zabrala většinu volna. 
 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Předměty, které jsem absolvoval, byly velmi kvalitní a promyšlené a učitelé profesionální. 
Hlavní přednost byla, že se dbalo na to, abychom se věnovali tomu, čemu chceme a učitelé 
se ve výkladu zaměřovali jen na to, dle nich podstatné. Na Fa jsou také některé kvalitní 
předměty, ale řekl bych, že nás tam, toho učí až příliš a nerozlišuje se, co je důležité. (Na 
druhou stranu, spolužáci říkali, že tento ročník byl jiný než předchozí.) 
 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?)  



Učitelé vše zveřejňují online, na některé kurzy rozdávali i vytištěné kopie. Žádnou učebnici 
nebylo nutné kupovat. Materiál a tisk na ateliér si každý platil sám. 
 
Jaká je vybavenost kampusu? 
Fakulta architektury je mimo hlavní kampus v sousedním městě. (Vybavenost kampusu je asi 
dobrá.) Budova fakulty architektury mimo učebny a ateliéry obsahuje velmi dobře 
vybavenou dílnu, skvělou knihovnu, kavárnu, malé fitko, a malou studentskou místnost 
(pohovky, piano, fotbálek, ping-pong.) 
 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)?  
Počítačová učebna je dobře vybavená, ale vlastní notebook je stějně téměř nezbytný. Po 
škole eduroam wifi. Po internetu lze přes aplikaci tiknout z A3 tiskáren rozmístěných různě 
po škole. Plotr je k dispozici v tiskovém centru. 
 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty?  
Na kampusu nějaké akce pořádané byly (nezúčastnil jsem se), na architektuře nikoli. 
 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?  
Byl jsem jediný exchange student, takže ano. Některý zadání v ateliéru byla skupinová. 
  

Praktické otázky pobytu 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?  
Bydlel jsem v Grand Housu – velký dům, kde bydlí 12 studentů, velké společné prostory. 
 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.  
Měsíčně jsem platil 500 CAD – se vším všudy (jen na začátku 40CAD za společné hyg. 
potřeby) 
 
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)  
Grand House mi byl doporučen předchozími studenty z Fa ČVUT. Díky většímu množství lidí 
je to více sociální, což je fajn, pokud jste jediní. Dům je dobře vybaven – super kuchyně, 
velký obývák. Pokoj s postelí a stolem, peřinami, po dotazu i povlečením. Okolí je trochu 
divné a nad větší silnicí, ale moc to nevadí. Pěšky do školy za cca 10 min, na kole za 5. 
 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?  
Ubytování jsem potvrdil a zálohu zaplatil asi 2 měsíce před odjezdem. 
 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Žádná menza. Takže buď okolní restaurace/občerstvení – např. Brick and Mortar vedle školy 
(oběd cca 7CAD) nebo vařit doma a ohřívat ve školní mikrovlnce.  



Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)  
Potraviny jsou prý cca 1,5 – 2x dražší než v ČR. (Ale já v ČR ceny moc nesleduji.) Hlavně 
zelenina je o dost dražší. Ale díky akcím a velkým balením jde náklady dost stlačit.  
 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Cambridge má 100 000 obyvatel, ale malinké centrum (Galt) a zbytek jsou satelity. Takže 
MHD jsem využil jen pro cestu na autobusové nádraží do Toronta a pro větší nákupy do 
obchodních zón. MHD – autobusy - je na studentskou kartu zdarma. Po Galtu jsem chodil či 
jezdil na kole. Kolo vřele doporučuji, ale hodně se tam kradou. 
 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?  
Na pobyt do 6 měsíců, není směrem ke kanadské administrativě nic třeba. Jen jsem před 
začátkem semestru zašel na studijní pozdravit a v prvním týdnu školy jsem jel na hlavní 
kampus pro studentskou kartu. 
 
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  
Neměl.  
 
Pracoval/a jste během studia?  
Ne, nebyl čas, ani moc příležitostí. 
 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?  
Na ETA – do 6ti měsíců - nelze pracovat. Na Study permit – pokud studujete 6 a více měsíců 
– teoreticky ano, ale musíte to v něm mít napsané. 
 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).  
Volný čas jsem trávil hlavně se spolužáky s ročníku, nebo se spolubydlícími. Studenti pořádali 
hodně akcí od oficiálnějších uměleckých večírků, po tematické house party. Ve škole je 
dramatický klub, fotbalový, atd. Sám jsem chodil plavat. Záleží, jak moc aktivní jsou studenti 
ten daný semestr, co si nezorganizují, to nemají. Jinak v Cambridge moc kulturní vyžití není. 
Blízké Toronto je super. 
 

Finance  
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?    
Stipendia a peníze od rodičů 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
(bez letenek, pojištění, víz, atd.)   
1300 CAD   
a) z toho stravování  
500 CAD  
b) z toho ubytování    
500 CAD  
c) z toho na cestování a volný čas 



300 CAD    
 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
cca 40%  
 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Téměř celé stipendium jsem dostal asi měsíc po začátku pobytu. Zbytek na konci po zaslání 
potvrzení o skutečné délce studia. 
 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
V Kanadě se dá téměř všude platit kartou. Kvůli posílání peněz do zahraničí (za ubytování, 
atd. jsem si zřídil Transverwise, lze mít i jejich kartu.) České karty fungují, je vhodné 
porovnat předem účty a služby. Lokální účet jsem neměl. 
 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,  
materiál, apod.)?  
Před začátkem semestru jsem platil cca 8000 CZK za pojištění, studentskou unii a místní 
MHD – vše dohromady a povinně. Za tisk a materiál se platí jednotlivě podle spotřeby.  
   

Uznání zahraničního studia domácí školou  
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
V místním systému jsem získal 3 units (0,5 unit = 6 ESTC) 
 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?  
Fakulta mi uznala 29 kreditů; 11 za ateliér a 18 za stáž/PVN (povinně volitelné) 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Ateliér volné zadání jako povinný, ostatní jako PVN. 
 
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? 
Poslední den na zahraniční univerzitě jsem si nechal vystavit potvrzení o době studia. A bylo 
mi sděleno, že známky mi budou do systému zapsány, za přibližně 3 týdny. 
Neoficiální transkript jsem si poté vyexportovat ze školního systému Quest. Tento transkript 
jsem spolu s vyplněným Dokladem o uznání studia v zahraničí (ke stažení na webu mobilit) 
zaslal na studijní oddělení Fa, které mi předměty zapsalo do Kosu. Oficiální transkript 
Waterloo zasílá na Rektorát. Ateliér mi byl uznán se známkou jako ATVZ, ostatní předměty 
jako povinně volitelné, bez známky. 
 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  
Potvrzení doby studia, Transkript, zprávu z pobytu, uznání studia v zahraničí od fakulty. 



 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení  
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.  
1 
 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.  
1 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.  
1-2 (Všichni byli nápomocní a ochotní. Ale některé tipy se člověk dozví jen ústně od 
zasvěcených.) 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole). 
1-3 (Na místě super, ale předem je velmi těžké něco zjistit.) 
 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?  
Ano  
 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Osamostatnění, nový pohled na svět. 
 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?  
Ne 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Nemám; ale rád zodpovím jakékoli dotazy, jak písemně, tak osobně. (vojtech.bodlak@gmail.com) 


