
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta strojní  

Obor studia: Procesní technika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí : 2. ročník magisterského štúdia 

Zahraniční škola 
Země: Singapur  

Název zahraniční školy: Nanyang Technological University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Chemical and Biomedical Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy:   

E-mail koordinátora zahraniční školy: GEM‐Trailblazer@ntu.edu.sg   

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/Pages/GEMTrailblazer.aspx  

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 26.07.2019  

Konec pobytu: 06.12.2019  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/  
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Beforeyouapply/P
ages/CourseSelection.aspx  
Pozor na to, že pre Exchange študentov je iba obmedzený výber predmetov 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Nomnácia od koordinátorky + online prihláška 
 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtina 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Študijný plán potvrdený prodekanom 
 

 

https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/Pages/GEMTrailblazer.aspx
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Beforeyouapply/Pages/CourseSelection.aspx
https://global.ntu.edu.sg/GMP/GEMTrailblazer/GEMTrailblazerexchange/Beforeyouapply/Pages/CourseSelection.aspx


Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Študijný plán potvrdený prodekanom, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o poistení, finančná 
dohoda. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Vybavuje sa Student Pass. Všetko je online a všetky informácie ako na to pošle univerzita. Pri 
registrácii v Singapure v prvých dňoch vás objednají na hromadnú registráciu Student passu, 
ktorá bude niekde v kampuse. Treba mať ale zaplatené všetky poplatky, tak jako vám to 
pošlú v maile a ako to bude v online formulári.  
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Union poisťovňa, 180 dní 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Bolo mi odporúčané, ale nemal som žiadne. Zatiaľ žijem. Spolužiaci mali. 
 

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

Turkish airlines Praha-Singapur-Praha cca 750 eur. 
 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
Platný pas, vytisknutý IPA letter a letter of enrolment. 
 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 
Aplikácia GRAB, ekvivalent UBERu. Je možné vziať aj metro, ale pozor, končí prevádzku okolo 
polnoci.  

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Áno, pretože mi neschválili všetky predmety, zvolil som si iné. 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Nejaké kurzy som mal vybraté už pred odjazdom. Po príjazde je úvodná prednáška púre 
Exchange students kde vysvetlili zapisovanie pre Undergraduate a Graduate studentov. Prvé 
2 týždne je možné predmety meniť. 
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Bionanotechnology. Zaujímavý predmet o najnovších poznatkoch z nanochemoterapie. 
 



 

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. 
Výuka prebieha formou prednášok, bez cvičení. V polovici semstra je midterm, kde získate 
nejaké body, na konci je písomná skúška. Na skúšku je jeden pokus. Na každom predmete bol 
aj projekt, ktorý tvoril 10-40% známky. 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Porovnateľná. 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Všetky podklady v knižnici alebo online. 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
V podstate sa dá v kampuse byť celý týždeň bez opustenia. Obchody, menzy, reštaurácie sú 
tam. Chýba bar. 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
V knižnici sú počítače. Na internet som používal Eduroam Wifi. Tisk v kampuse. 
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Na začiatku semestra je veľtrh študentských klubov, do ktorých sa dá zapojiť. My sme boli na 
potápačskom kurze a na wakeboardingu. Klub pre Exchange studentov organizuje tiež veľa 
výletov po Singapure alebo okolí. 
 

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

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Kolej Hall 14. 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cca 200 eur. 
 
 



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) 
Dvojlôžková izba. Pre všetkých exchange študentov, ktorí prejavili v prihláške záujem bolo 
garantované miesto. Na izbe bola Ethernet zásuvka, takže bolo dobré mať Wifi router (dá sa 
tam kúpiť). Posteľ je bez prikrývky, polštáře, prestieradla. Treba si urobiť trip do 
supermarketu v kampuse alebo Ikey. Ubytovať sa je možné len cez týždeň v úradných 
hodinách.  
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Všetko je upresnené v mailoch od školy. 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Menzy skoro na každej koleji. Kartičku do menzy si nabijete na každej stanici metra MRT. 
Peniaze na nej sa dajú potom použiť na dopravu, menzy, v supermarkete. V kampuse je tiež 
McDonald, KFC, Pizza hut, Subway... 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Trošku drahšie, veľmi som to nesledoval. 
 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Metro, autobusy. Pozor! nezabudnite si pípnuť kartu na výstupe z autobusu. 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Student pass, všetko vysvetlia hneď v prvé dni pri registrácii. 
 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Nie. 
 

Pracoval/a jste během studia? 
Nie. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Zakázané pre výmenných študentov. 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Cestovanie po okolí aj po samotnom Singapure. National day ak idete na zimný semester. 
Športy. Klasický študentský život.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Príspevok na pobyt v zahraničí + vlastné zdroje. 
 



Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
600 eur.  

a) z toho stravování                            300 eur 

b) z toho ubytování                             200 eur 

c) z toho na cestování a volný čas    100 eur 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Ak počítam náklady aj s letenkou a peniazmi na poistenie a Student pass tak približne 70 %.  
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Vyplatené bolo pred odjazdom + v priebehu pobytu sa navyšovalo ešte o nejakú čiastku. 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Používal som Revolut a Mbank. 
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Za Student pass, miscela a poistenie. Cca 200 eur.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
15 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
24 
 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Povinne a volitelné 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Približne áno, samozrejme niektoré predmety, ktoré som chcel som nakoniec nemal ale mal 
som iné. 

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

Schôdzka s prodekanom, kde som ukázal Transcript a spoločne sme skontrolovali porovnali 
so Srovnávacím archom, ktorý som robil pred odjazdom. Na predmety, ktoré v ňom neboli 
sme našli alternatívy z našj univerzity a uznali ich za ne. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Confirmation of study period, Doklad o uznani studia v zahranici 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 



Mal som možnosť študovať aj sféry, ku ktorým na našej škole nemám prístup a to si 
neskutočne cením. Rozšírilo mi to obzory. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Nové kamarátstva, priatelia v každom kúte sveta a tiež poznanie nových kultúr sú veci, ktoré 
mi dali do života strašne veľa. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 
konkrétní nedostatky 
Spokojnosť 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Spokpjnosť 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Určite áno, ak by som už nekončil školu. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Pozitívny prístup všetkých členov fakulty a ich podpora.  

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Nie 

 


