
Základní údaje o studentovi  

Fakulta: Fakulta strojní 

Obor studia: Letectví a kosmonautika   

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: první ročník magisterského studia   

Zahraniční škola   

Země: Čína   

Název zahraniční školy: Beihang University   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of aeronautics  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Qiu ZhiChao   

Email koordinátora zahraniční školy:  qiuzhichao@buaa.edu.cn 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://ev.buaa.edu.cn 

Studijní pobyt v zahraničí   

Akademický rok: 2018/2019    

Začátek pobytu: 25/2/2019    

Konec pobytu: 30/6/2019     

Délka pobytu v měsících: 4    

Aktivity před výjezdem   

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  Na webu FS, studium v zahraničí 

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

https://ev.buaa.edu.cn/Admissions/International_Education.htm 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?  Transcript of records, recom

mendation letter, motivation letter   

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Email, elektronická přihláška na webu 

university + přihláška v international office na ČVUT (paní Bošková) 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina   

 



Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?   

Srovnávací arch, zvací dopis, finanční dohoda 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu ČVUT?  

Zvací dopis, pojištění, studijní plán, potvrzení o zapsání do dalšího semestru   

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano, dvě návštěvy čínské ambasády v Praze 

– doložení pozvání na školu, foto, pohovor,    

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 

zahraniční škola nějaké speciální pojištění).   cestovní pojištění přes internet společnosti 1.VP a.s. 

Pojištění jsme měli od univerzity a platí se po příjezdu, je to levné. Cca 1000,- na semester, takže 

cestovní pojištění pouze na dobu cesty a první dva dny/případně cesta domů 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne povinně, ale měl jsem asi dvě očkování. Žloutenku a tyfus. 

Cesta tam a zpět   

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.  Letecky

, zpáteční letenka cca 12 tis Kč, zdá se, že cena je celkem stabilní  

Procedura na hranicích ‐ co mít u sebe? Zvací dopis od školy, vízum   

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Hromadná doprava, ale poprvé vás vyzvedne buddy a vše 

ukáže a pomůže. Velmi nápomocné 

Průběh studia  

 Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano. Neotevřeli nějaké kurzy, ale snadno se najdou jiné 

  Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr  kurzů; 

možnosti změny kurzů.)  Po příjezdu asi 3. Den začátku semestru se registrují online kurzy. Asi po 

dobu prvního měsíce se stale mohou zaměňovat kurzy.  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  Experimentální předměty.  

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Ne 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a po

rovnejte s Vaší domácí školou Předměty jsou založené na systému pouze přednášek. Na konci test 

nebo semestrální práce. Toť vše. Málo laboratorních cvičení apod. To mi chybělo. Čínští profesoři 

neumí velmi dobře anglicky a to se podepíše na požadavcích a kvalitě výuky.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Nižší. Myslím, že výuka v Čínštině je 

pro tamní studetny vice než náročná, nicméně pro exchange to je o mnoho níže.  

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či j

ej bylo nutné koupit?) V rámci výuky 



Jaká je vybavenost kampusu? Velmi dobrá, vše co je třeba ke studiu a blízká sportoviště, kavárny, 

studovny. Velmi dobré. Poloha kampusu je skvělá. Metrem všude kousek. I do města a nočního 

života.  

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 

a kopírování)? vlastní notebook se jistě hodí, dostupnost internetu a tisku bez problémů. Vše levné 

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

udenty? Ano, cca jednou za měsíc se konala oficiální akce pro výměnné studenty.  Výlety, uvítací part

y, přednášky 

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

ě, většina studentů na našich předmětech byli výměnní studenti.  

Praktické otázky pobytu  

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Student dormitory   

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 2 tis Kč  

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte vybavenost k

olejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích večer nebo o víkendu

) Kolej byla nabídnuta a poskytnuta. Sdílená buňka. 2 pokoje po 2 lidech sdílí chodbu s dvěma 

koupelnami. Chybí kuchyně, ale jídlo se dá objednat a nebo sejít dolů do restaurací. Vše je velmi 

levné. Internet v pohodě. Koleje bych řekl o dost lepší kvality než Strahov například 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Zažádat během přihlášky  

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Perfektní, v celém Pekingu je mnoho restau

rací, kantýn všech cenových kategorií. Obchody s jídlem na každém rohu. Kantýny jsou jídlo cca za 40 

korun max. Dovážka jídla i s dovozem cca 50 korun.  

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Cca 2x nižší 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Kolo v husté dopravě, 

pěšky se po městě pohybuje skvěle, MHD velmi dobrá za příznivou cenu, hlavně metro (1 jízda 10 

korun) a Didi (taxi extrémně levné) 

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

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne  

Pracoval/a jste během studia? Ne, na studentské vízum není povoleno pracovat.   

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Viz výše. Nicméně menší jednodenní 

přivýdělky se dají sehnat. Ale nemělo by se 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost) Sportovní zařízení, spousta 

výletů, pamaátky, levné cestovat po Asii celkově. Finančně velmi příjemné 



Finance  

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Stipendium od rektorátu, vlastní úspory

. Čínská vláda posílá také jednou za semestr všem výměnným studentům podporu v hodnotě kolem 

18ti tisíc korun. To jsem před odjezdem nevěděl a velmi to zpříjemní pobyt.    

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 20 tis Kč  a) z toho stravování 9 tis 

kč   b) z toho ubytování 2 tis Kč  c) z toho na cestování a volný čas 9 tis kč 

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

Jakým způsobem jestipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Bankovním převodem 

v první části pobytu   

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české  pla

tební karty) Je povinné si zavést účet ICBC v Číně, ale vše se platí pomocí aplikace WeChat na 

telefonu propojené k tomuto účtu 

 Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 

materiál, apod.)? Pouze za kopírování cca 10 haléřů za stránku  

Uznání zahraničního studia domácí školou  

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 25 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 25  

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

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? ano  

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

Musel jsem před odjezdem předběžně schválit předměty u docenta Slavíka a poté u docenta 

Řezníčka. Poté po příjezdu už se to pouze potvrdilo, že jsem dané předměty splnil a za jakou známku 

a nahrálo se to do kosu.   

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Confirmation of study pe

riod, potvrzení o absolvovaných předmětech, doklad o uznání studia, zpráva    

Hodnocení pobytu, rady a doporučení  

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 5/10. Bohužel kvalita výuky pro zahraniční studenty 

chybí.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 10/10. Užasné. Doporučuji. Je to místo, kde studentský 

život je podle mě nejlepší na světě. (Už jsem několik měst vyzkoušel      ) 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte kon

krétní nedostatky 9/10 Na to, jak je v Číně vše komplikované, tak tato procedura mi nepřišla nijak 



náročná. Jen dodržte postup ze student portal, mobility a paní Bošková je zlatá. Vše pomůže, poradí, 

vyjde vstříc.  

 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou ‐ v případě nespokojenosti uveďte k

onkrétní nedostatky 8/10. Opět si myslím, že pokud se dodržují termíny, čtou emaily atd, nic vám 

neuteče  

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano. 100%. Bohužel už jsem veškeré možnosti 

na vyjetí využil, nicméně někam jet bylo mé nejlepší rozhodnutí 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Nové známosti v zahraničí. Jazyk, sebevědomí, 

zážitky, podporu EU a Číny z finančního hlediska. Uplně jiný pohled na svět před a po.  

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne. Čína je podle mě jedna z 

nejbezpečnějších zemí světa. Samozřejmě dozor kamer na každém rohu, hlídači, ochranka, policie 

všude není nic dobrého pro soukromí, ale to je bohužel už asi daň za bezpečí. Neměl jsem nejmenší 

problém 


