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Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019 

Začátek pobytu: 
August 
2018 

Konec pobytu: Jún 2019 

Délka pobytu v měsících: 8 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Informácie som získal na webe fakulty a potom podobnejšie u pani Boškovej.  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
Pre moju univerzitu to bolo na webe 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Zoznam je na stránke mobility 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Online 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
podľa zoznamu na stránke mobility 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Áno, bolo potřebné navštíviť Kórejskú ambasádu v Bratislave na Slovensku. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Cestovne celoročné poistenie. 

 



Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nie. 

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

Letecky a letenku som si kúpil cez web www.momondo.com Cena za spiatočnú letenku bola 

1,500Eur. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas a víza. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

V Seoule to bolo jednoduché kdeže z letiska premáva vlak priamo do centra. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Nie, predmety ktoré som si zvolil před začiatkom semestra som aj ukončil. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Registrácia prebieha online a registrácia bola komplikovaná kdeže webová stránka bola len 
v Kórejskom jazyku. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 

Áno, International Marketing, International Strategic management and English Debate and 
Public Speaking 

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. 
Většina predmetov ktoré som navštevoval sa snaží prepojiť teóriu s praxou a aplikovať 
vedomosti na praktické príklady. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita je podobná kdeže i ČVUT i Konkuk univerzita majú veľmi dobrú reputáciu. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Knihy bolo potřebné zakúpiť na začiatku semestru. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
V kampuse je ubytovanie, menza, potraviny i reštaurácie. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
V kampuse sa nachádzajú počítačové miestnosti a i tlačiarne su v mnohých budovách. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 

http://www.momondo.com/


Áno, na začiatku semestra sme mali stretnutie všetkých medzinárodných študentov. 

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

Áno. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Koleje na univerzite. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
400 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) 
Ubytovanie na koleji som si zvolil pretože sa nachádza v areály školy a cena bola priateľná. 
Internet bol dostupný všade a všetko vybavenie je poskytované- 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Škola posiela prihlášku záujemcom 1-2 mesiace před začiatkom štúdia 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V areály sa nachádza menza i mnoho reštaurácii. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 

Ceny su omnoho vyššie jako v ČR. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Verejná doprava je na vysokej úrovni a ceny nie sú vysoké. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 

Po príjazde si třeba vybavit ARC (Alien registration card) 

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? 
Na prácu třeba mať pracovné víza. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Spoznávanie Seoulu a okolitých miest. Drahšie jako v ČR. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Štipendium od ČVUT, ASEM DUO a vlastné zdroje. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Priemerne okolo 1,000 Eur. 

a) z toho stravování 
500 Eur. 



b) z toho ubytování 
400 Eur. 

c) z toho na cestování a volný čas 
200 Eur. 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
20% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Počas semestra na bankový účet. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Vystačíte si s vlastnou kartou z ČR. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Áno, za študijné materiály. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
60 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 45 

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

Formou konzultácie s profesormi. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Správu o štúdiu, Potvrdenie uznania predmetov  

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Pobyt bol pre mňa prínosný. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

Naučil som sa veľa o Korei a spoznal nových ludí. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
S informáciami som bol spokojný. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
S informáciami som bol spokojný. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Áno. 



Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Skúsenosti a vedomosti ktoré som získal počas semestra. 

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

Nie 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

Instagram: stevostanik 


