
Základní údaje o studentovi 
Fakulta FIT  

Obor studia Informatika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí magisterské  

Zahraniční škola 
Země: USA  

Název zahraniční školy: UTEP  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Computer science department  

Jméno koordinátora zahraniční školy Carolina Teran Lopez  

E-mail koordinátora zahraniční školy ccteran@utep.edu  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty utep.edu  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 17.1.2019  

Konec pobytu: 17.5.2019  

Délka pobytu v měsících: 4 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Internet, spolužáci  

 
 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? Na webu školy, pracovníci Study Abroad zasílají odkaz na aktuálně vyučované kurzy  

 

 
 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Vízum; oficiální potvrzení o tom, že máte na účtě cca 250 000 Kč; přihláška na danou 
vysokou školu; složená zkouška TOEFL s výsledkem alespoň 61 bodů; transkript 

 

 
 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Vízum přes ambasádu, potvrzení o zůstatku ve vaší bance, přihlášku jsme dostali od 
Study Abroad, na TOEFL jsme se museli sami přihlásit a zkoušku si zaplatit na webových 
stránkách zkoušky (https://www.ets.org/toefl), transkript od fakulty. 
  

 

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? 
Studijní plán, finanční dohoda, potvrzení o pojištění, transkript známek 
 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano, museli jsme počkat na dokumenty poskytnuté zahraniční univerzitou (J‐1 vízum), 
poté vyplnit několikastránkový formulář na webu ambasády, zaplatit několik správních 
poplatků, vyfotit fotku, která přesně splňovala jejich standardy, domluvit si schůzku na 
ambasádě, na ní pak projít krátkým pohovorem a pak počkat, jestli nám vízum vydají. 
Žádala jsem o vízum z Peru a i pohovor měla tam, absolutně bez problémů. 
 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Povinné pojištění od školy, které téměř nic nekryje a stojí přes 1000 dolarů na semestr. 
 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ne 

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

Pokud před pobytem chcete cestovat po Jižní nebo Střední Americe, doporučuji koupit letenky 

do Juarezu a pak jen přejet do El Pasa. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas s vízem, formulář DS-2019. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Byla jsem vyzvednuta pracovnicemi Study Abroad na letišti v El Pasu. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ne  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Nabídku kurzů mi posílali někdy v řijnu s tím, že zapsat předměty jim trvalo přes 3 měsíce. 
Doporučuji komunikovat výhradně přes study abroad, nikdo jiný na mé email neodepisoval. 



Kvůli absolutní ignoranci ze strany fakulty jsem se musela zapsat na jiné předměty než jsem 
chtěla, neboť ty, co jsem si chtěla zapsat již byly plné. 
  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Mobile Application Development 
  

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. 
Nejsou zde cvičení, jen přednášky. Mnoho úkolů, nicméně nebyly těžké.  
  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Škola je jednoznačně jednodušší kvalita průměrně nižší než ČVUT.  
  
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Všechny potřebné materiály byly dostupné online, jediné, co bylo třeba dokoupit byl přístup na 
testovací web a učebnici na španělštinu za 100 dolarů. 
  
Jaká je vybavenost kampusu? 
Opravdu velká, je tu mnoho druhů občerstvení. Mají veliké fitko, kde mají studenti vstup 
zdarma a je tam všechno od lezecké stěny, přes basketbalové hřiště až po bazén.  
  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Často bylo potřeba mít na hodinách vlastní notebook. Přístup na internet je všudeStudent 
dostane vcelku velký kredit na tisk, který může během semestru v klidu využívat. Školní 
počítače jsou všude volně k využití.  
  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Občas pro nás něco pořádali pracovnice study abroad.  

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

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Koleje, Miner Canyon  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Pokoj stojí 575 dolarů, ale v rámci uzavřené dohody se ČVUTem se neplatí nic.   



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) 
Ubytování bylo typu apartmán pro 4 lidi s tím, že každý jsme měli svůj vlastní pokoj. 
V apartmánu byly dvě koupelny a společenská místnost s kuchyní. V pokojích je postel, 
pracovní stůl a malá skříňka, vše ostatní si člověk musí dokoupit (lampička, povlečení, 
peřina, polštář, ramínka…). Koleje jsou velmi nové a moderní. Laundry na patře. 
Ubytování bez problémů libovolný den. Ubytovávala jsem se okolo půlnoci bez problému. 
  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Přišel mi email ze školy, abych vyplnila přihlášku o ubytování na koleji, poté automaticky přidělí 
pokoj. 
  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Kolem ubytování jsou různé obchody a restaurace/fastfoody.  Studenti také mohou 
chodit do školního bufetu (cca 20 minut pěšky či pár zastávek školním autobusem). V 
rámci dohody mají studenti ČVUT stravování v tomto bufetu zaplacené paušálně.  
  
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Rozhodně dražší než ČR, zejména základní potraviny. Fast Food a zpracované potraviny zas tak 
drahé nejsou. 
  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Školní budovy zde objíždí školní autobus, který je zdarma. Normální autobus stojí pro 
studenty 1 dolar za jízdu. 
  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Vyplnit formulář k vízu na study abroad. 
  

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? 
Pracovat se mohlo pouze v kampusu univerzity. 
  
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Cestování po USA je finančně náročnější, cestování po Mexiku vyjde mnohem levněji, je možné 
létat z Juarezu téměř po celém Mexiku. 

Finance 



Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium, vlastní úspory  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
320 dolarů 

a) z toho stravování 70 dolarů 

b) z toho ubytování 0 dolarů 

c) z toho na cestování a volný čas 250 dolarů  
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
65% 
  
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
jednorázově převodem na účet před začátkem pobytu 
  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Účet jsem si zakládat nechtěla, ale měla jsem v některých obchodech problémy s placením 
kartou. Založila jsem si účet u Wells Fargo, který je zdarma a peníze si posílala přes 
transferwise. 
  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
10 dolarů za studentskou kartu, 1036 dolarů za pojištění a 100 dolarů za materiály na 
španělštinu. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?  
24 

 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?  
24 

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

Žádné problémy. 
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Transkript z USA, potvrzení o délce pobytu, tuto zprávu 



Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Odborný přínos nebyl příliš velký 

 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Zkušenost s životem v jiné zemi s jinou kulturou. Možnost cestovat, poznávat nové lidi.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala.   
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Komunikace se study abroad byla dobrá, horší byla komunikace se „studijním“ dané fakulty, 
kde mi absolutně neodepisovali na emaily a byl docela problém zapsat se na předměty.  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano, ale už potřebuji dokončit studium.  
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Nové zkušenosti, zážitky, přátelé…  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne 

 


