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Akademický rok: 2018/2019, 2019/2020
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Délka pobytu v měsících: 18

Aktivity před výjezdem

Kde jste získal/a informace o 
možnosti vyjet v rámci MBD?

- Tato možnost byla avizována panem 
docentem Zdeněkem Bečvářem během 
vyučování jednoho z předmětů

Kde je možné získat informace o 
kurzech vyučovaných na zahraniční 
škole(uveďte odkaz na web)?

http://www.eurecom.fr/en/teaching/
master-science/master-degree-mobile-
computing

Které dokumenty jsou potřebné k 
přijetí na zahraniční vysokou školu?

- Životopis, motivační dopis, vyplněná 
aplikace a projetí pohovorem s panem 
doc. Bečvářem.

Jakým způsobem se dokumentace k 
přijetí vyřizuje?

- Vše se vyřizuje samostatně.

V jakém jazyce jste studoval/a na 
zahraniční vysoké škole?
Jaké dokumenty jste před odjezdem 
musel/a odevzdat na studijním 
oddělení fakulty?
Jaké dokumenty jste před odjezdem 
musel/a odevzdat na zahraničním 
oddělení rektorátu ČVUT?
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud 
ano, popište postup)
Jakého jste využil/a typu zdravotního

- Studium probíhá pouze v angličtině. Ke 
konci studia angličtina musí být 
podložena certifikatem na odpovídající 
úroveň.
- Před odjezdem na studijní oddělení se 
musí odevzdat potvrzení o příjetí (resp. 
potvrzení o zahraniční stáži z přijímací 
strány), srovnávací arch na celou dobu 
pobytu.
- Smlouva o podpůrném stipendiu na 
dobu výjezdu se vyřízovala mailem.

http://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/master-degree-mobile-computing
http://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/master-degree-mobile-computing
http://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/master-degree-mobile-computing


pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola
nějaké speciální pojištění).
Potřeboval/a jste nějaké očkování?

- O vízum žádat není nutné. Pokud jste 
cizinec a máte dlouhodoby pobýt v ČR, 
víza se vyřídi až po příjezdů (ale striktně 
doporučuju před odjezdem zkontrolovat 
toto s přijímací školou).
- Zdravotní pojištění, pokud jste občan 
zemi EU, se vyřízovat nemusí. Pokud jste 
cizinec, o zdravotní pojištění se zažádá 
až po příjezdu do Francie, přes web. 
Škola poskytne v tom asistenci. Za rok a 
půl jsem pojištění ani jednou nevyužil.
- Žádné očkování není potřeba. Jediné, 
na co se musí psychologický ucházeč 
přípravit – odpor angličtiny ze strány 
francouzů. Proto je nutné se přiučit 
alespoň základní slovní zásobu.

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.

- Dopravu do místa pobytu student musí 
zařízovat samostatně. Letí se z Prahy do 
města Nice. ČSA lítá dost částo a má 
dost příjemné ceny. Letenky doporučuju 
zakupovat co nejdříve. Praxe ukazuje, že 
tak se dá dostat nejlevnější letenku.
- U sebe je vždy nutné mít minimální 
balík dokládů – pás a zdravotní pojištění.
- Cesta z letiště do mista pobytu se musí 
zařízovat také samostatně. Nejlepší 
pomocník je v tom UBER, ale také i 
nejnákladnější. Určitě je dobré pro jistotu
se na to zeptat i školu, jestli by s tím 
nepomohla nebo alespoň neposkytla 
kontakty na lidí, co přijeíždějí ve stejný 
den a více méně stejný čas.

Průběh studia
Měnil jste během pobytu studijní plán?
- Ano, během pobytu se mi několikrát (neznáčně) změnil studijní plán. 
Žádný problém ze strány fakulty s tím nebyl.
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou 
nějaká omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.)
- Výběr kurzů probíhá přes interní systém SIFI, do kterého student dostane
příhlašovácí údaje během prvního týdnu pobytu. Limitace s výběrem kurzů
jsou spojeny s programem, pod který student spadá. Více se o tom 
mužete dozvědět z webových stránek školy.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
- Z osobních zkušenosti bych se doporučil ujat semestrálního projektu pod 
vedením Adlena Ksentini. Specializuje se na Mobilních sitích, IoT, SDN a 
NFV. Vždy umí dobře poradit.



Z předmětu rozhodně doporučuju zapsat Software Development. Je hodně 
praktický, dá se dobře naučit pracovat s Linuxem a programovat v 
Pythonu. Také doporučuju projit předměty vyučováné již zmíněným 
Adlenem Ksentini. Jsou hodně zajímavé (Varuju! Laboratorní úlohy jsou 
občas frustrující, ale dá se to splnit při trochu větší snáze).
Z technických kurzů bych také doporučil Information Theory a Advanced 
Topics in Wireless Communications vyučované profesorem Davidem 
Gesbertem. Název předmětů může trochu strašit, ale prof. Gesbert umí 
vysvětlit těžké koncepty v hodně pochopitelně formě. Nakonec, projit jeho 
předměty není vůbec těžké.
Z mimo technických kurzů doporučuju TeamLead a Business Simulation 
vyučované Kenem Popem. Je hodně zkušený člověk a projetí jeho kurzami 
rozhodně není ztrátou času. 
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?
- Ano, součásti studia je i 6 měsičný Internship, který se koná ve třetím 
semestru zahraničního pobytu. Doporučuju s podáním žádosti 
neprotahovat, jelikož je to Francie a burokratické procesy mohou trvát 
hodně dlouho. Vylučte stres.
Také během obou semestru musíte pracovat na semestrálních projektech. 
Doporučuju se fyzický zastavit za vedoucím (ne psat maily) pro zjištění 
detailů semestrálního projetku. Semestrální projekty se obhajují na konci 
semestru.
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce 
studentů na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.
- Způsob výuky se liší od předměta k předmětu. Na ČVUT je výuka hodně 
praktická. Na EURECOMu praxi věnováno méně času. Ovšem, se to 
kompenzuje semestrálními projekty, které vždy vyžaduji nějakou 
demonstraci studovaného konceptu u finální prezentaci.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
- Kvalita výuky je dost vysoká. Probírájí se a zkoumájí se koncepty, které 
se dostanou do praxe až za cca 5-10 let (a proto je výuka více teoretičtější 
než na ČVUT).
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? 
(Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)
- Studijní materiály jsou vždy poskytované vyučujícím. Materiály jsou 
nahráné na portal (my.eurecom.fr – a-la moodle), občas se vytisknutou i v 
papírové verzi, která bude rozdistribuováná vyučujícím na první/druhé 
lekci.
K některým předmětům se dá dohledat i natočené přednášky na serveru 
poskytovaným školou.
Jaká je vybavenost kampusu?
- Vybavenost kampusu je dost dobrá. Jsou počítačové laboratoře (volně 
zpřístupněné i mimo výuku), jsou prostory s kuchyňským koutkem 
(mikrovlnka, ledníčka, kohoutek). Také je prostor určeny pro konzumaci 
jídla. Učebny, kde probíhá výuka, se dá použivat i pro studium nebo práci 
na projektech.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba 
vlastního notebooku; možnosti tisku a kopírování)?
- Jak jsem již avizoval v minulé otázce, počítačové učebny jsou volně 



zpřístupněné i mimo výuku. Do každého počítače se dá příhlasit pod 
vlastním příhlašovacím jménem a heslem a použivat ho dle svých potřeb. 
Přístup na internet je. Také v campusu je dost dobré pokrytí Eduroamem.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace 
nějaké speciální akce pro výměnné studenty?
- Studentska organizace, BDE, pořádá „Apero“ a další zajímavé akce pro 
studenty během celého roku. Rozhodně doporučuju zůčasnit.
Také v dubnu se pořádá pravidelný výlet celou školou do zahraničí (pár 
měsiců před odjezdem probíhájí volby cílové destinace). Účast není 
povinná.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních 
skupin s místními studenty?
- Ano, byl jsem. S někým se mi podařílo vytvořit dost přátelský vztah.

Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
- Bydlel jsem na koleji „Residence Isaac Newton“ propagované vedením 
školy EURECOM.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
- Cena je 362.75 eur. Naklády na vodu a elektřínu student musí hradit 
samostatně. Většinou činí kolem 70-80 eur měsíčně.
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).
- Zvolil jsem toto ubytování protože je nejlevnější variantou v areálu a 
nachází se v relativné blizkosti školy.

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
- Radši co nejdřive. Jinak se dá utratit hodně peněz na AirBnB.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
- Pokoje jsou vybaveny vlastní kuchyni, kde se dá bez problému připravit 
jídlo.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
- Ceny na všechno jsou cca 2x větší, než v ČR.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační 
ceny)
- MHD není spolehlivé, ale většinou postačující k tomu, aby se student 
dostal do školy. Také se dá jezdit kolem nebo autem. Z residence se dá 
dostat do školy za cca 30 minut pěšky.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k 
pobytu)?
- Pro cizince (občané mimo EU) je nezbytně nutné vyřidit povolení k 
pobytu ve Francie. Také je dobře pořidit francouzskou SIM (je o hodně 
vyhodnější než Česka) a založit účet ve francouzské bance.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
- Ne, žádné zkušenosti jsem (na štěstí) neměl.



Pracoval/a jste během studia?
- Pracoval jsem během posledního semestru v rámci Internshipu. 
Výstupem z toho je diplomová práce na základě problématiky, kterou jsem
se zabýval.
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
- Hodně záleží na společnosti, ale dobré stáže jsou většinou placeny.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční 
náročnost).
- Azurové pobřeží má spoustu zajímavých lokalit, které se dá navštivit – 
Monaco, Cannes (a ostrovy vedle), Cap d‘Antibes, Saint-Tropez a další. 
Ovšem to nejsou všechny možnosti. Také je občas dobré seskupit se se 
studenty a vyjet společně i do dalších lokalit. Více lidí, více srandy. 

Finance

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
- Stipendium na podporu vyjezdů poskytovaný ČVUT. Činí zhruba 430 eur 
měsičně.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
a) z toho stravování - 250 eur
b) z toho ubytování - 450 eur
c) z toho na cestování a volný čas - 100 eur 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během 
pobytu? (v %)
- Zhruba 50%.
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
- Stipendium je vyplacen ze dvou zdrojů – rektorát ČVUT a studijní 
oddělení FEL. Rekotorát platí celou částku (do konce kalendařního roku) 
hned na začátku semestru, tj. v zimním semestru vyplata je v řijnu, v 
letním – cca v půlce března. Částka z FELu se vyplací pravidelně každý 
měsíc.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený
v zahraničí; používání české platební karty)
- Z doporučení zahraniční školy jsem měl založeny účet ve francouzské 
bance, kam jsem peníze vkládal nebo přeposílal. Účet v české bance byl 
pro zálohu.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou 
kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)?
- Žádné poplátky jsem na zahraniční škole neplatil. Občas se může stat, že
se koná nějaká akce pro studenty a na to vybírájí peníze (není moc, tyto 
akce jsou dotováné evropskou unii). Účast, ovšem, není povinná.

Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?
- Kolem 70
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?



- Vše bylo uznáno bez vyhrad.
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně 
volitelné, volitelné)?
- Domací školou byly uznáné povinné, povinné volitelné a volitelné kurzy.
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?
- Ano, veškera informace byla zveřejněna na webu fakulty.
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v 
souvislosti s tím musel/a čelit?
- Student, na oknci semestru, až bude vědět známky, musí vyplnit a 
poslat srovnávácí arch na studijní oddělení. Pokud je vše v souladu s 
programem, se schválením nebude problém.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení 
rektorátu?
- Confirmation of study period (podepsaný na zahraniční škole).
- Zprávu z pobytu.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
- Vynikající
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
- Vynikající. To bylo nejlepší životní období.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v 
případě nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky
- Francie je drahá země. Stipendium pokryval zhruba polovinu nákladů. 
Druhou část mi pokryvali rodiče, což bylo hodně těžky na rodinný rozpočet
(uvažovalo se o půjčování). Osobně bych uvítal navyšení stipendia.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v 
případě nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky
- Zahraniční instituce vždy byla ochotná poradit v případě problémů nebo 
nějkých dotazů.
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
- Ano
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
- Získané osobní a odborné zkušeností.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
- Francouzská byrokracie a vizum.
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
- Žádný není.
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