
 

 

Základní údaje o studentovi 

Fakulta: FA 
  

Obor studia: architektúra a urbanizmus 
 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: magisterské   

 

Zahraniční škola 

Země: Singapur 
 

Název zahraniční školy: NUS 
 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of design and environment 
 

Jméno koordinátora zahraniční školy:  
Lim Hwee Lee 
Chong Woon Siong (pre MAG štúdium) 

 

E-mail koordinátora zahraniční školy:  
Lim Hwee Lee akilhl@nus.edu.sg  
Chong Woon Siong akicws@nus.edu.sg 

 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
FA: http://www.sde.nus.edu.sg/arch/ 
International students:  
http://www.nus.edu.sg/osa/student-life/orientation/international-students  
NUS: http://www.nus.edu.sg 

 

 

Studijní pobyt v zahraničí 

Akademický rok: 2019/2020 
 

Začátek pobytu: 29/07/2019 
 

Konec pobytu: 15/12/2019 
 

Délka pobytu v měsících: 4,5   



 

 

 

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od iných študentov na FA. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
FA BC: http://www.sde.nus.edu.sg/arch/programmes/bachelor-of-arts-in-
architecture/curriculum/ 
FA MAG: http://www.sde.nus.edu.sg/arch/programmes/master-of-
architecture/curriculum/ 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
- výpis známok 
- doklad o teste z anglického jazyka 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
- online 

 



 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V anglickom jazyku, ktorý je oficiálnym jazykom v SG. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
- víza 
- doklad o zdravotnom stave  
- doklad o štúdiu na ČVUT 
- výpisy známok a pod.  
Všetko podrobne vysvetlia vopred. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
- pozývací list 
- poistenie 
- finančná dohoda 
- študijný plán pred odjazdom 
- potvrdenie o zapísanie do nasledujúceho semestra 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Áno, online. Celý proces pošle fakulta vopred. Po príchode študent dostame student pass, 
ktorá platí ako občiansky preukaz počas pobytu. 
https://www.ica.gov.sg/pass/studentpass/apply 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
ISIC zdravotné poistenie 
https://www.isic.cz/pojisteni/isic-rocni-pojisteni-s-dlouhodobymi-vyjezdy/ 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nie je podmienkou, ale pre Áziu sa odporúča očkovanie brušného týfusu a hepatitídy A a 
B. 

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

Letecky, čím skôr si kúpite letenky, tým lepšie.  
Procedura na hranicích - co mít u sebe? Víza, pas, pozývací list z univerzity. 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Taxi si objednáte cez aplikáciu Grab, funguje v 
celej Ázii, cesta z letiska ku škole je cca 25 sgd a trvá 30 min. Metro jazdí z letiska tiež, 
ale cesta trvá 1,5 hod.  

 

 



 

 

Aktivity před výjezdem 

 

 

Průběh studia 

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Áno 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Tento rok spustili nový program, zapisovali sme si predmety 
predregistráciou a potom potvrdzovali. Je na to špeciálny univerzitný systém, všetko 
vysvetlia počas orientačného dňa, ten je pre pochopenie fungovania celej školy kľúčový. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Reading visual images, 
Architectural integration, Healthcare architecture - prof. David Chin 

 

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. Hodnotenie funguje na základe porovnávania študentov 
navzájom, môžete mať dobrú prácu, ale ak sú lepší, máte horšiu známku. Väčšina 
hodnotenia sa deje už počas semestra.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Záleží na predmetoch, ateliér 
bol zaujímavejší na ČVUT ale iné predmety boli pre mňa hodnotnejšie na NUS. Najmä 
healthacare a technický predmet integration. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) Všetko online vrámci výuky a skvelé knižnice. 

Jaká je vybavenost kampusu? Kampus je naozaj skvelý a všetko tam nájdete. Od úžasného 
jedla, cez študovne až po bazén. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? Počítače sú k dispozícii, internet je všade. Problém sme mali s rekonštrukcou 
FA takže sme nemali k dispozícii všetky arch programy na stolových počítačoch. Myslím si, 
že ak by sme o ne žiadali, vybavili by nám ich. Ja som to nepotrebovala.  

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Áno, ale pre mňa neboli až tak zaujímavé. Jedine cestovateľské do 
okolia Singapuru boli dobre pripravené.  

 



 

 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Áno, 
takmer na každom predmete. 

 

 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? S ubytovaním som mala v začiatku problém. Aj 
keď som žiadala o ubytovanie na kampuse, nedostala som ho. Kapacity sa totiž naplnili 
inými študentmi z väčších univerzít, najmä z Kanady a Ameriky. Nakoniec sme dostali 
ubytovanie na strednej internátnej škole 10 min od kampusu. Celá budova bola vyhradená 
pre študentov NUS.  

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 420 sgd 

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)  
Vysvetlila som v prvej otázke, prikladám link: 
https://www.acsindep.moe.edu.sg/accommodations-for-nus-students/ 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Žiadosti na kampus sa podávali 
približne 2 mesiace pred začiatkom semestru. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Na kampuse, ktorý je srdcom celej 
univerzity je veľký výber skvelého a lacného jedla. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Záleží na druhu potravín. 
Ovocie, syry a pod je drahé, niektoré 2-3 násobne. Varené jedlo v tzv. Hawker centres stojí 
5-6 sgd.  

 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)  
MHD funguje dobre a nie je taká drahá, pešo sú niektoré miesta ťažšie dostupné kvôli teplu 
a prestupom cez cesty. Kolobežky v meste sú. Taxíky cez grab na dlhšie vzdialenosti sa 
kvôli času určite oplatia.  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Od NUS dostanete 
zoznam všetkých náležitostí, všetko sa rieši cez školu aj cudzinecká polícia.  

 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Áno, skvelé zdravotníctvo ak máte 
poistenie. 

Pracoval/a jste během studia? Nie, v SG je to zakázané. 



 

 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? V SG je to zakázané, možná je len 
stáž po ukončení štúdia, na ňu sú špeciálne víza a potrebujete mať pozvanie od 
zamestnávateľa. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Skvelé kultúrne akcie 
v centre mesta - kluby, Esplanade, múzeá, festivaly a pod. Veľa z nich je pre študentov 
zadarmo. Na škole funguje veľa športových tímov, ja som hrala volejbal a bola aktívna v 
Červenom kríži.  

 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Štipendium ČVUT, ďalšie 
štupendiá a vlastné úspory. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Na jeden mesiac je dopré počítať s 
obnosom cca 25 000. Skôr som si odkladala a potom párkrát vycestovala.  

a) z toho stravování - 500 sgd 

b) z toho ubytování - 420 sgd 

c) z toho na cestování a volný čas - 700 sgd 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? 70% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Na účet. V začiatkoch 
štúdia a potom ešte doplatok.  

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Najlepšie bolo používať Revolut, ale fungovali aj európske karty. 

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

 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 29 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 29 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 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? 
Žiadny problém, potvrdovala som si ich pri výbere emailom s fakultou a po návrate my boli 
uznané. 



 

 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  
- Doklad o uznání studia v zahraničí 
- Doklad o uznání studia v zahraničí 
- Transkript ze zahraniční univerzity 
- Potvrzení doby studia 

 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Záleží na každom študentovi. Ja som 
mala ťažké predmety a veľa som sa naučila. Zároveň som absolvovala aj 2 predmety na 
Yale university, ktoré som nemala zapísané. Rovnako ďalší nezapísaný predmet na 
NUS. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Iná kultúra, iné náboženstvá, iný pohľad na 
tvotenie mesta a architektúru boli výzvou, najmä keď je človek v zahraničí sám. Tá 
výzva posilňuje.  

 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Veľmi dobré. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Veľmi dobré, problém bol jedine s ubytovaním, ktoré som čakala a nedostala ho. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Teraz už nie. Ľutujem, že som 
nevycestovala počas bakalárskeho štúdia. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Už som opísala. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Už som opísala. 

 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


