
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta architektury  
Obor studia: Architektura a urbanismus  
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 1. ročník  MGR  

Zahraniční škola 
Země: Singapur  
Název zahraniční školy: National University of Singapore  
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Design and Environment  
Jméno koordinátora zahraniční školy: Chua Lay Peng  
E-mail koordinátora zahraniční školy: akiclp@nus.edu.sg  
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.sde.nus.edu.sg/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019 
Začátek pobytu: 8/2018 
Konec pobytu: 12/2018 
Délka pobytu v měsících: 4,5 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  Prezentácia rektorátu o MBD.   
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?   https://www.arch.nus.edu.sg/study/programmes/master-of-architecture/curriculum/ 
Škola Vám po podaní prihlášky pošle zoznam predmetov, ktoré si môžete ako exchange 
zapísať.  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? transkript+predmety 
ktoré máte práve zapísané, potvrdenie zo študijného oddelenia o ročníku, do ktorého ste 
zapísaní, digitálna fotka  

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? online, zo zahraničného oddelenia 
fakulty vás musia nominovať a na základe nominácie vám príde e-mail s inštrukciami ako 
podať prihlášku do Singapuru  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? žiadne 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT?  všetko je vysvetlené na https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-
programy/mimoevropske-bilateralni-dohody/postup/ 
Bylo nutné žádat o vízum? ANO, príde vám email s inštrukciami od NUS, žiada sa online 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). poistenie na ISIC od Union, asi 250 eur na celý rok 
a celý svet 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? áno, žltačka A, B, brušný týfus, meningokok  

 



 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Ja som letela z Berlína, spoločnosť Scoot, asi najlacnejší spôsob ako sa dostať z Európy do 
Singapuru, podľa toho, ako veľmi dopredu nakupujete to je medzi 250-400€ za jednu cestu. 
Môžete si požiadať o mimoriadne štipendium of fakulty (na čvut), to Vám pokryje jednu 
cestu.  

V Singapure je metro z letiska priamo na kampus, ale pozor po polnoci nejazdí, vtedy jedine 
taxi. Občania EU na 90 dní nepotrebujú víza, ale keď priletíte tak sa vás spýtajú na účel 
pobytu, a keď poviete štúdium budú po vás žiadať papier o predbežnom víze. Ten si vytlačíte 
zo stránky, kde si o vízum žiadate. NUS vám o všetkom pošle dostatočne dopredu inštrukcie, 
takže žiaden stres.  

 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Nie.  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Požiadate si online, vyberiete si 10 modulov, o ktoré máte 
záujem a 3-4 z nich vám dajú. V prípade, že Vám nedajú miesto na moduloch ktoré chcete, je 
možné si ich dozapísať po príchode do Singapuru.  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  Urban Theory and Design 
Praxis- zaujímavé cvičenia, pre nás skôr opakovanie, ale dobrý náhľad do Singapurského 
premýšľania o urbanizme, Reading Visual Images- pol semestra sa venuje ázijskému umeniu, 
veľmi zaujímavé. Neodporúčam Architectural Integration, je to technický predmet, ale dosť 
základný, väčšinu z toho už z ČVUT vieme. Ateliér som mala u Richarda Ho, pracoval v Európe, 
rozumie európskemu mysleniu ale je to Singapurec, takže taký príjemný kompromis. 
Vyberajte si podľa zaujímavého zadania. Do ateliéru nepotrebujete portfolio, vyberiete si tri a 
jeden z nich vám bude pridelený.   
 Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Nie.  
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Ateliéry sú viac-menej podobné, všetko samozrejme závisí na učiteľovi, nie sú vertikálne a je 
tam menej ľudí (10 až 11).  
Niektoré predmety maju záverečný test, niektoré odovzdávku projektu ale väčšina má eseje, 
preto odporúčam pred začiatkom stúdia dobre naštudovať ako sa správne píše anglická esej, 
aby ste zbytočne nestratili body na štylistike a formálnej stránke. V priebehu semestra sú 
čiastkové testy alebo prezentácie ale záverečná esej je väčšinou 50% známky.  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Moje subjektívne hodnotenie 



je, že štúdium je o dosť jednoduchšie. Máte menej predmetov, na konci nie je skúška ale esej, 
nepožadujú po vás memorovanie faktov a vlastne si môžete napísať esej o čomkoľvek, čo vás 
zaujíma vrámci témy. V škole strávite (mimo ateliéru, ten je dosť podobný) oveľa menej času. 
Možno to bolo mojím výberom predmetov, ale z technickej stránky sme na tom vďaka ČVUT 
dosť dobre, takže to pre Vás bude skôr opakovanie(najmä pre tých čo idú po bakalárke), a čo 
sa týka urbanizmu na SDE majú prvý urbanistický predmet až na magistri tj. tiež opakovanie. 
Ateliér je obtiažnosťou aj časom približne podobný, ale to závisí na učiteľovi. Keby som mala 
porovnať FA a SDE tak FA v kvalite výuky jednoznačne vedie, vo všetkých smeroch.  
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) Nič nebolo nutné kupovať, NUS má skvele vybavenú knižnicu kde 
som našla všetko, čo som potrebovala.  
Jaká je vybavenost kampusu? Minimálne 4 bazény, tenisové kurty, bežecký ovál, posilňovne, 
menzy, študovne, počítačové miestnosti, obchody. Vlastne môžete  celý semester žiť  a 
pohybovať sa v kampuse a nič vám nebude chýbať (asi okrem kvalitnej kávy).  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? Internet je v celom kampuse aj v kampusových shuttle autobusoch, tisk je na 
každej koleji.  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Áno, všetko sa dozviete e-mailom.  
 Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Áno, 
na každý predmet, kde je skupinová práca, vás automaticky zaradia do skupiny s domácimi 
študentmi.  
 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na koleji v kampuse.  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Za 4,5 mesiaca to bolo asi 1500€ za samostatnú izbu s 
kúpeľnou a kuchynkou na chodbe. Platí sa to na jeden krát.  
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)  
Prince George Park Residences, jedna zo starších kolejí, mne vyhovovala. Je to takmer hneď 
na metre, je tam obchod, športoviská a do školy sa dostanete kampusovým autobusom 
(zadarmo) asi do 15 minút. Pre náročnejších sú potom koleje na U-Towne ktoré su novšie a 
luxusnejšie ale aj drahšie a ďalej od metra. Je tam ale lepšia vybavenosť a viac to študentsky 
žije.  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Asi mesiac a pol, o všetkom vás informuje škola 
e-mailom, len si treba dať pozor na dátumy, ja som to skoro zmeškala.  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Na mojej koleji boli dve menzy a 
jeden bufet, Singapur je známy lacným a výborným jedlom, takže jedlo bude highlight vášho 
pobytu.  
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Singapurci nevaria, všetci jedia 
v hawker centrách, je to približne 2-5€ za obed. Varené jedlo je lacnejšie ako nakupovať v 
obchode.  
 



Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Kampus je trochu 
mimo centra, takže do centra je to MHD asi hodina. Singapurské metro je spoľahlivé, aj keď 
trochu pomalšie. Vrámci kampusu sú kampusové autobusy, ktoré sú zadarmo.  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Dovybaviť si víza tj. 
dostať student pass.  
 Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Áno, univerzita má v kampuse Health 
Centre, kde vás za 18€ ošetria, sú tam všeobecní aj odborní lekári, stačí vám študentská 
kartička a 30-45 minút si počkať. Pokiaľ máte cestovné poistenie, poisťovňa by vám po 
návrate tých 18 eur a aj ďalšie náklady preplatiť.  
Pracoval/a jste během studia? Nie, pozor, so študentským vízom je to zakázané.  
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?  
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? vlastné zdroje, mimoriadne 
štipendium od FA, štipendium z rektorátu 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 950€  
a) z toho stravování 200€ 
b) z toho ubytování 350€ 
c) z toho na cestování a volný čas 400€ 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 30% 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Na začiatku pobytu na 
bankový účet.  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty). Zariaďte si účet v UniCredit alebo mBank a budete mať výbery z 
bankomatov po celom svete zadarmo. Niektoré bankomaty si účtujú špeciálny poplatok, ale 
väčšina nie, tak stačí pokus-omyl zistiť ktoré to sú.  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Okolo 150€ dokopy pri podávaní prihlášky a registrovaní sa na ubytovanie. 
Asi 40€ za vízum, už si to presne nepamätám.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 27 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 27 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? Ateliér 
povinný, ostatné povinne voliteľné.  
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Áno.  
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 



Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 5/10 (okrem ateliéru bola väčšina predmetov 
skôr opakovanie toho, čo už viem z FA) 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.  8/10 
 Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. Komunikácia s rektorátom ČVUT je rýchla, bezproblémová, 
akýkoľvek problém vyriešite cez email, pani Bošková je mimoriadne ochotná a nápomocná.  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. NUS vám pošle emaily a inštrukcie, čiže tam problém nie je, ale 
konkrétne School of Design and Environment nemala žiadny orientačný deň ani nám 
neposlala žiadny email takže sme prvé dni boli dosť stratení. Tiež sme presne nevedeli, kto je 
naša kontaktná osoba na fakulte a zistili sme to až keď sme tam osobne prišli.  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Áno.  
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Zistenie, ako architektúra funguje mimo 
strednú Európu.  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Možno odporúčam zbaliť si 
probiotiká, ázijská strava je pre na trávenie spočiatku náročná.  
 Odkaz na fotogalerii, blog apod. V prípade otázok mi kľudne píšte, rada odpoviem a poradím. 
sisamatisova@gmail.com 
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