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Obor studia  

Magisterské studium, 5. semestr  

Zahraniční škola 
Země: Mexiko  

Název zahraniční školy: CETYS University   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Ensenada  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Yasmin Avila  

E-mail koordinátora zahraniční školy: yasmin.avila@cetys.mx  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: www.cetys.mx  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: srpen 2018  

Konec pobytu: prosinec 2018  

Délka pobytu v měsících: 4,5  

Aktivity před výjezdem 

O možnosti vyjet v rámci MBD jsem se dozvěděla díky e-mailu, který nám byl zaslán fakultní 
Exchange koordinátorkou, která nám taktéž (na vyžádání) poslala seznam vyučovaných kurzů. 
Pro přijetí bylo nutné napsat motivační dopis v AJ. Studium probíhalo v AJ, ale byla zde také 
možnost studovat v ŠJ, nebo kombinace obou jazyků.  
Před výjezdem nám byl zaslán seznam, jaké kroky je nutné podniknout před výjezdem. Jednalo 
se o zřízení pojištění na celou dobu pobytu, zaslání přijímacího dopisu zahraniční univerzitou, 
studijní plán a zápis o zapsání do dalšího semestru na ČVUT. 
V Mexiku nejsou povinná žádná očkování, ale je vhodné mít alespoň základní (žloutenka, 
vzteklina atd.) 

Cesta tam a zpět 
Zahraničním koordinátorem nám bylo doporučeno směřovat náš let do USA do San Diega, kde 
pro nás byl připraven transport, který nás zavezl až do našeho bydliště.  
Před vstupem do USA je potřeba vízum ESTA (14 USD), poté na hranicích s Mexikem jsme 
zařídili vstupní vízum, které nás opravňovalo k půlročnímu pobytu v Mexiku (30 USD).  
Cena letenek do USA závisí na mnoha faktorech (čas zakoupení, sezóna, místo příletu, jestli 
jsou kupovány samostatně, nebo zpáteční). 

 

 



 

Průběh studia 

První den školy proběhl tzv. adaptační den. Proběhlo zde seznámení s ostatními výměnnými 
studenty, seznámení s průběhem semestru a našich studijních plánů a základní informace o 
Mexiku. Informace byly předávány koordinátorkou výměnných studentů – Yasmin. Další 
informace nám byly předávány místními studenty, kteří pro nás vytvořili WhatsApp skupinu a 
mohli jsme se na ně kdykoli obrátit se všemi dotazy. Poté jsme byli provedeni celým 
Ensenádským kampusem.   
Studijní plán, který byl sestavený předem, ještě z ČR, bylo nutné v průběhu studia upravit, 
jelikož se některé předměty kryly. Tyto změny bylo možné udělat první měsíc po začátku 
semestru po dohodě s Yasmin. Počet studijních kurzů je omezen na maximální počet 5. 
Mexická výuka probíhala odlišně než v ČR a byla založená z velké části na domácí přípravě, tedy 
domácích úkolech. Všechny potřebné materiály nám byly přiděleny ve škole. Předměty byly 
zakončeny zkouškou, převážně písemnými testy. Výrazný je také rozdílný vztah mezi studenty 
a učiteli, který je velice přátelský a neformální. 
Kampus v Ensenádě působí nově a moderně. Je vybaven počítači, které je možné využívat, je 
zde možný tisk dokumentů a každá výuková místnost má data projektor. Součástí školy je také 
malá posilovna. 
Místní studentská organizace pro nás pořádala každý měsíc akci, které se účastnili všichni 
výměnní studenti a studenti ze studentské organizace. Tyto akce byly částečně dotované 
školou (např. zajištění dopravy). 

Praktické otázky pobytu 

Cetys Univerzita nemá možnost ubytovávat studenty na kolejích, avšak studijní koordinátorka 
nám zaslala seznam ubytování, kde je možné bydlet a kontaktní osoby k těmto ubytováním. 
Ceny ubytování se pohybovaly okolo 300 USD/měsíc. Také je možné najít zde ubytování přes 
jiné platformy, jako je třeba AirBnB atp. Ubytování je vhodné zařizovat přibližně měsíc 
dopředu. 
Stravování je zde možné ve školní kantýně, restauracích, nebo pouličních stáncích, které se 
nachází téměř na každém rohu. Také je ve městě mnoho supermarketů, kde je možné nakoupit 
běžné potraviny. Ceny jsou přibližně stejné, jako v ČR. 
Protože je velice obtížné využít místní hromadnou dopravu, hostitelská univerzita nám 
doporučila používat aplikaci Uber. Ceny Uberu jsou levnější než v ČR (40–100 Kč / jízda), ale 
pokud je třeba ji využívat několikrát denně, doprava se stává poměrně nákladnou položkou. 
Zároveň však je téměř nemožné někam dojít pěšky, takže auto je třeba denně. Ceny hromadné 
dopravy se pohybuj okolo 6–20 mexických pesos.  
V létě je možnost využít místních pláží (cca květen–říjen). Další možnosti využití volného času 
záleží na preferencích každého studenta. Ve městě je kino, posilovna, možnost půjčit si auto…) 

 

 



Finance 

Průměrné měsíční výdaje se pohybují okolo 20.000 – 40.000 Kč. Ubytování je možné sehnat za  
5.000 – 8.000 Kč, ceny jídla jsou srovnatelné s ČR (100–300 Kč oběd/ večeře v restauraci, nebo 
pouličním stánku), v obchodech ceny surovin taktéž stejné.  
Stipendium je vyplácené první měsíc pobytu a stipendium v hodnotě 45.000 Kč pokrývá pobyt 
zhruba z 25 % - 30 %. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Na studijním pobytu jsem získala 21 kreditů, z toho 9 za tvorbu DP, uznány byly všechny. 
K uznání kreditů za tvorbu DP je třeba najít na zahraniční univerzitě konzultanta, který potvrdí, 
že na práci bylo pracováno v zahraničí.  
Ostatní kurzy, které nabízela zahraniční univerzita (v AJ cca 6 předmětů) jsou bez problému 
uznatelné na MUVS. Po příjezdu je třeba odevzdat Transcript of Records, Confirmation of study 
period a vyplnit zprávu z pobytu.   

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Studijní pobyt v Mexiku byl pro mne velice přínosnou životní zkušeností, více však po stránce 
osobního rozvoje než získání nových informací ze studia. Na výměnném pobytu je nutné čelit 
různým situacím, překonávat jazykové bariéry a cizí kulturu, zároveň však je vždy na koho se 
obrátit. 
Podpora domácí univerzity byla na velmi dobré úrovni. Se všemi dotazy, ať před odjezdem, 
nebo v průběhu studia v Mexiku, jsem se obracela na Exchange koordinátorku z MUVS, která 
mi ochotně poradila se vším, co bylo třeba. Na zahraniční univerzitě byla podpora taktéž na 
velice dobré úrovni. Pokud bylo třeba získat informace ohledně studia, bylo možné se obrátit 
na místní Exchange koordinátorku. A další informace, které se týkaly spíše všeobecnějších věcí 
(bankomaty, telefonní karty, zdravotní péče…) jsme získávali od místních studentů, nebo i 
učitelů.  

 


