
Základní údaje o studentovi 
Fakulta FEL 

Obor studia Elektrotechnika, energetika a management 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí Magisterská 

  

Zahraniční škola 
Země: Austrália   

Název zahraniční školy: RMIT   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy  

Jméno koordinátora zahraniční školy  

E-mail koordinátora zahraniční školy  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty  https://www.rmit.edu.au/ 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 19.2.2020  

Konec pobytu: 11.07.2020  

Délka pobytu v měsících: 5  

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

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? https://www.rmit.edu.au/study-with-us 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Motivačný list, 
potvrdenie u študiu, transkript predmetov  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? elektronicky  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? Len 
študijný plán 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT?  Finančnú dohodu 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) áno, na stránkach vlády 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Povinný od RMIT – cca 186 € - kryje celý 
pobyt v dĺžke trvania víz (od 1.2. do 30.7.) 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? nie 
 

 

https://www.rmit.edu.au/
https://www.rmit.edu.au/study-with-us


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

Po ceste do AUS zastávka v Singapure na 4 dni za rovnakú cenu ako pri krátkom prestupe, 

tak prečo nie 😉 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? pas 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Bezplatný pick-up z letiska zabezpečený od RMIT 

(nutné dopredu nahlásiť) 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Menil som len 1 predmet v prvom týždni – uvolnilo 
sa miesto na predmet, ktorý som chcel 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) prebieha online zápis predmetov istú dobu pred začiatkom 
semestra, max 4. predmety (5 predmet mi nepovolili), možné zmeniť ešte ďalšie 3 týždne od 
začiatku semestra 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? (Industrial automation – 
z mojho pohladu určite zaujimavý predmet, čo sa týka náplne) 

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. Vzhľadom ku Covid-19 som po 3 týždnoch prešiel do 
online režimu – každopádne práca v laborkách super(Industrial automation), pekne vybavené 
tým čo bolo treba) 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Myslím, že CVUT je náročnejší, 
ale znova platí, že velmi vela záleží na vyučujucich – mal som aj pozitívne dojmy, ale aj 
negatívne 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) – vačšinou online alebo sme dostali od učitelov, každopádně 
na semester sme dostali 50 dolarov na tisk 

Jaká je vybavenost kampusu? Videl som len City Campus(ešte je Bundoora a ešte 1) – a ten je 
vybavený veľmi pekne – dostatok chill-out zon, nejake športoviská – určite je kde stráviť voľnu 
hodinu ale kľudne aj pol dňa 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Všade vrámci campusu pristup na internet, erárne PC som ani nehľadal, 
ale nejaké tam určite boli; 50 dolarov na tisk od školy 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? RUSU – fakt neskutočná študentská organizácia – za 10 dolarov ako 
členstvo na semester/rok? máte XY akcií každý týžden, kde častokrát je pizza/pivo zdarma, 
taktiež organizovali Free Lunch/Breakfast raz za týžden (na každom campuse), a XY daľších 
super výletov po okolí 



Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Áno, 
bol ale vďaka Corone som s nimi veľa času nestrávil (neskôr už len formou callu) 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? pomocou FB marketplacu som si našiel zdielane 
ubytovanie – veľmi jednoduché nájst – ak sa zadarí tak za 2 dni to máte z krku 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 720 dolárov bez vody/ele (cenené zvlášť) 

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 som si tento typ ubytovania práve preto, že koleje od školy su 
fakt drahé (nizký value za tu cenu), a ak si nájdete niečo pomimo, tak ak máte štastie, tak si 
nájdete fakt super ubytko a častokrát za podstatne nižšiu cenu a spoznáte aj ďalších ludi 
mimo školy) 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? dopredu len airbnb na týžden a hľadal som na 
mieste 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? – varil som si, keďže som už 
dlhoročne na to zvyknutý a Victoria Market ponúka široké možnosti čerstvých potravín a za 
veľmi pekné ceny 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Victoria Market – ak prídete 
tesne pred koncom (končí to v 15:00) tak viete nakupit niektoré potraviny za ešte nižšie ceny 
ako v ČR, inak su tie ceny o niečo vyššie; v supermarketoch sú tie ceny ešte o niečo vyššie ako 
v ČR 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) – mestská preprava 
(existuje FREE-TRAM zone, takže určite to treba zvážit pri hľadaní ubytka), magisterský 
studenti nemaju narok na prepravu(2h listok – 4.5 AUD, ak si ale zakupite ešte raz za 4.5 
AUD, tak už máte celodenný listok), takže lepšie si kupiť kolo – odporučam, človek krásne 
spozná okolie! (popri pláži vedú pekné cyklochodníky, čiže kľudne si viete spraviť aj 100 km+ 
trip a nemusíte skoro ani vyliezť na cestu!) 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Prihlasit sa do MediCare 
a zaktualizovať informácie v karte študenta na škole (miesto pobytu, tel. čisl...)  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Naštastie nie 

Pracoval/a jste během studia? nie 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 20 hod/týžd. a nutné nejaké 
formality, inak s tým nie je problem 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Účast na akciach od 
školy – určite super, kupit kolo a jazdit po okolí, surf výlety napr. do Lorne a pod – čo sa týka 
financií, služby sú fakt drahé (pri cestovaní sa tomu nevyhnete úplne) 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Štipendium, vlastné zdroje 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?   1180 AUD 



a) z toho stravování 260 AUD 

b) z toho ubytování 720 AUD 

c) z toho na cestování a volný čas 200 AUD 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 60 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? vyplácane je na osobný 
učet a približne do 2 týždnov od príjazdu 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) – Revolut, nič ine som nepoužil 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? za poistenie; kopirovanie nad limit, ktorý sme mali od školy (nevyčerpal som 
vobec) 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 48 (ETCS = 30, ale kvôli substitúcii 
predmetov to bude menej – substituovane predmety mam u nás za menej) 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? V štádiu riešenia 

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

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? V štádiu riešenia 

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

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? žiadne 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 2 (niektoré predmety super, iné menej) 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 1 (vzhľadom aj ku Corone, ktorá poskytla 
bezprecedentné situácie) 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 1 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 2 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? prístup zo strany Rektorátu  

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Strata dokladov a nejaké 

ďalšie veci spôsobené Coronou, ale nič čo by sa nedalo vyriešit 😊  

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


