
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta informačních technologií ČVUT  

Obor studia: Bezpečnost a informační technologie  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Bakalářské  

Zahraniční škola 
Země: Korejská republika  

Název: zahraniční školy: Korean Advanced Institute of Science and Technology  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Computing  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Seakwon Daniel Choi  

E-mail koordinátora zahraniční školy: irt@kaist.edu  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://io.kaist.ac.kr/index.do  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 23. 8. 2018  

Konec pobytu: 14. 12. 2018  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
 
Od svých spolužáků, veletrhu, který pořádala ISC a na stránkách Portál ČVUT.   

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
 
https://cais.kaist.ac.kr/totalOpeningCourse  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
 
Výpis známek za celé studium, motivační dopis.  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
 
Vše se řeší přes online registraci na stránkách zahraniční školy.  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
 
Angličtina. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
 
Bylo pouze třeba nechat potvrdit studijní plán. 
 

 

mailto:irt@kaist.edu


Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
 
Pojištění, studijní plán před výjezdem potvrzený studijním oddělením fakulty, finanční 
dohodu. Vše lze najít na portálu Mobility.  
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
 
Ano, stačilo zajít na Korejskou ambasádu s potřebnými dokumenty (potvrzení o studiu, výpis 
z banky, zvací dopis) a poplatek cca 1500 Kč. Na místě jste vyplnili žádost o visum, je třeba 
dodat i pasovou fotografii. Žádost, dokumenty a pas jim zanecháte a zhruba do 2-3 týdnů si 
vás zavolají, abyste si jej přišli vyřídit. Všechny informace lze získat na stránkách ambasády a 
nejlepší je si vše vyřídit osobně. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
 
Zakoupil jsem si cestovní pojištění od České pojišťovny, které stálo cca 7 500 Kč, ale kryje 
výlohy za 100 000 000 Kč. Osobně bych si příště vybral pojištění, které nabízí ISIC, protože je 
mnohem výhodnější. Nic navíc třeba nebylo.  
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
 
Ne. 
 

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

Zpáteční letenka do Jižní Koreje mě stála kolem 23 000 Kč. Se zavazadly se vyplatí používat 

na kratší vzdálenosti taxi, které je relativně levné, ale je třeba se dokázat domluvit s řidičem. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Nic neobvyklého.  

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Vyzvednul mě kamarád, kterého jsem poznal během Buddy programu v Praze. Z letiště 
existuje spojení, které vás dostane přímo do Daejeonu. 

 

 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?  
Ano, po úvodní hodině lze změnit předměty. 



Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.)  
Probíhá online přes akademický systém školy v pouze předem vyhlášenou dobu. Pozor na 
časový posun.  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Všechny kurzy, co nemáme na fakultě určitě stojí za to a čím náročnější kurz (vyšší číslo kódu 
předmětu), tím zajímavější téma a odbornější vyučující. 

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. 
Hodně domácích úkolů a týmových projektů. Velmi časté čtení odborných článků a důraz na 
aktivitu a diskuzi při hodině.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Ve srovnání s mojí fakultou bylo velmi znát výzkumné zaměření univerzity, a především 
odbornost a profesionalita vyučujících i přístup ostatních studentů. Od studentů se vyžaduje 
velká samostatnost a nasazení. Časově náročné. Výuka celkově na vyšší úrovni než na FIT. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Někdy bylo třeba pořídit nebo vypůjčit vlastní učebnice, zbytek byl poskytnut profesorem 
v rámci kurzu. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Velmi vysoká, nachází se tam opravdu vše, co student potřebuje nejenom ke studiu, ale i 
trávení volného času. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
Téměř v každé knihovně lze využít školní počítače.  

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, kromě orientačního týdne, pro nás bylo uspořádáno několik výletů a akcí, včetně 
zajímavých kulturních kurzů. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 

V rámci výuky jsem pracoval s místními studenty v rámci týmového projektu. Dále jsem jich 
mnoho poznal ve fotbalovém týmu. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 

Koleje, které mi poskytla univerzita. 

 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
3500 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) 
Velmi pěkně vybavené koleje. Chybí povlečení. Většinou dvoulůžkové. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Pokud jdete na kolej, tak není nic zařizovat. Pouze včas zaslat potvrzení o zdravotním stavu 
na studijní oddělení zahraniční univerzity. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Několik menz a restaurací v kampusu. Dále si můžete nakupovat vlastní jídlo z obchodů. 
Vedle kampusu je další velké množství podniků a marketů. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Obecně srovnatelné s cenou jídla v Praze. Čerstvá zelenina a ovoce jsou výrazně dražší.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Autobusy a taxíky. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Povolení k pobytu za Vás vyřídí univerzita.  

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? 
S nějakými omezeními je možné si najít brigádu, nemám osobní zkušenost.  

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
KAIST nabízí členství v mnoho studijních klubech, kde se můžete věnovat sportu, hudbě, tanci 
a mnoho dalším aktivitám. Dále je po Korei velmi snadné cestovat, díky vysoké úrovni 
dopravní infrastruktury. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od ČVUT a vlastní finance. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování – 6 000 – 7 000 Kč (menzy, obchody a restaurace) 

b) z toho ubytování – 3300 Kč (kolej) 

c) z toho na cestování a volný čas – 4000 Kč (2 výlety do měsíce a volný čas) 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
50% - letenka, pojištění, ubytování a další výdaje spojené s administrací 
Celkově jsem si tedy platil sám veškeré stravování, cestování a volnočasové aktivity. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Pár dní po příjezdu jsem na svůj bankovní účet obdržel téměř celou část stipendia. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 



Je možné založit si místní bankovní účet, který se hodí především pro nákupy na internetu. 
Pro vše ostatní mi bohatě stačila debetní karta od Raiffeisen banky, která si neúčtovala žádné 
poplatky za platbu kartou v obchodech a žádný poplatek při výběru hotovosti z automatů 
korejské KB Bank.  

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

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
30 ECTS kreditů 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 

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

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ne. 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 

Je třeba přinést transkript a seznam předmětů na studijní oddělení, kde mi vše uznali jako 
volitelné předměty. Pokud chcete předmět ze zahraničí uznat za nějaký ze ČVUTu je třeba se 
domluvit s jeho garantem. Byl menší problém zjistit přepočet korejských kreditů a známek na 
naše.  

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Před odjezdem je třeba odevzdat tzv. Clearance formulář o vašem vystěhování z koleje, 
výpůjčkách v knihovně a další studijní záležitosti. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Na KAIST jsem se hlásil, protože to byla jedna z nejlepších škol, na kterou jsme se mohli 
v rámci MBD dostat a v žádném tomto ohledu mě nezklamala. Profesoři, výuka a celkově 
akademická atmosféra je na vysoké úrovni a byla to pro mě opravdu neocenitelná zkušenost. 
Zároveň nelze opomenout velký posun dopředu v angličtině.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Život v tak kulturně odlišné zemi v Asii jako je Jižní Korea mi velmi rozšířila mé kulturní obzory 
a podpořila mou samostatnost a komunikativnost. Také jsem měl možnost si udělat mnoho 
nových známostí z celého světa.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky 
Ze strany naší školy jsem se nesetkal s žádným zásadním problémem či chybějící informací. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Během pobytu jsme nebyli vždy informovaní o dění ve škole a buddy program nebyl příliš 
užitečný. Mnoho věcí na kampusu není zcela přeložená a je třeba se dovtípit, jak všechno 
funguje. 



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

Určitě ano. 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Především svůj profesní i osobností růst, kterým jsem si v zahraničí prožil. Za to mohu vděčit 
především výběru školy, která mi umožnila pracovat a být v kontaktu s nejlepšími korejskými 
studenty. Zároveň jsem si poznal mnoho zahraničních studentů a uvědomil si další odlišnosti 
které existují napříč světem a kulturami. Navíc mi to všechno bylo umožněno s velice 
důležitou finanční podporou, bez které bych se tímto způsobem do zahraničí vydat nemohl.  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
https://www.instagram.com/dhplayer6/ 

 


