
Základní údaje o studentovi

Fakulta: Fakulta architektury a urbanismu       
Obor studia: Architektura a urbanimus
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník

Zahraniční škola

Země:  Brazílie
Název zahraniční školy:  Universidade de Brasília/UnB
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Fakulta architektury
Jméno koordinátora zahraniční školy: 
Diego de Tássio /Coordenação de Intercâmbio  Assessoria de Assuntos Internacionais/INT//
E-mail koordinátora zahraniční školy: intweb@unb.br 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: www.int.unb.br

Studijní pobyt v zahraničí

Akademický rok:  2019
Začátek pobytu:  27.02.2019
Konec pobytu:    23.07.2019
Délka pobytu v měsících: 5 měsíců

Aktivity před výjezdem

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Nejdříve jsem získala informace od svých starších spolužáků, kteří v minulosti vyjeli, po té jsem si doplnila 
další informace u koordinátora výměnných pobytů CVUT, Kateřiny Boškové.

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na web)?
https://matriculaweb.unb.br/

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Application form, Letter of Introduction, CV, transcript of records, confirmation of funding, naskenovaný pas

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
ve spolupráci se zahraničním koordinátorem, elektronicky

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
portugalština /ale se spoustou profesorů se dalo domluvit anglicky/

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Srovnávací arch pro studium v zahraničí, nechat si potvrdit výběr předmětů

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu ČVUT?
Application form, Letter of Introduction, CV, transcript of records, confirmation of funding, naskenovaný pas, 
podepsaný srovnávací arch předmětů od fakulty

Bylo nutné žádat o vízum?
ano, minimálně měsíc a půl před odjezdem na brazilské ambasádě

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?
přes svoji pojištovnu, cena cca 3 300 kc, bylo to to nejvyšší se vším, jako student jsem měla slevu

Potřeboval/a jste nějaké očkování?
ano, povinná je žlutá zimnice, ale dala jsem si i další očkování jako hepatitida A, meningokok, tyfus



Cesta tam a zpět

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
letěla jsem přes TAP AIR PORTUGAL, s přestupem v Lisabonu, cena za obě cesty cca 18 000 kč
nejdůležitější je asi si koupit letenku za včas

Procedura na hranicích - co mít u sebe?
platný pas aspon půl roku po příjezdu zpět a víza

Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
samostatná cesta z letiště, doporučuji si vzít taxík nejlépe uber

Průběh studia

Měnil/a jste během pobytu studijní plán?_ne

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; možnos-
ti změny kurzů.)
týden před začátkem školy se sejdete s vaším koordinátorem a pomůže vám udělat rozvrh, zapsat předmě-
ty

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
pro studenta architektury bych rozhodně doporučila studovat atelier urbanismu, fakulta je zaměřená na 
urbanismus a nabízí spoustu kvalitních profesorů

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? ne, ale v předmětu ateliéru urbanismu nám paní 
profesorka domluvila dva workshpy se zahraničními univerzitami jako s Versaille a univerzitou v Rio de 
Janeiro

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a porovnejte 
s Vaší domácí školou.
Výuka probíhala velmi podobně jako na mé univerzitě, většinou jsem měla 4 hodinový předmět během dne.
Všichni studenti mají vždy pauzu na oběd od 12-14 hod, vyuka někdy probíhá až do 22 hodin. Práce stu-
dentů si myslím, že byla o něco nižší než u nás, ale možná to hodnotím moc přísně, protože jsem na konce 
svého studia. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Kvalita je srovnatelná, myslím si, že předměty zaměřené na urbanismus mají vyšší úroveň, za to další před-
měty jsou lepší na mé fakultě

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole?
Každý profesor vám poskytne materiály k příslušnému předmětu.

Jaká je vybavenost kampusu?
Kampus je obrosvký jako jedna městská čtvrt. Najdete tam všechno od obchodu až po benzinku.

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a kopírová-
ní)?
Jako student architektury tak potřebujete vlastní počítač. Tisknout a kopírování se dá na spousty míst v 
kampusu.

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné studen-
ty?
Měli jsme společné hodiny se zahraničními studenty portugalštiny.

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Všechny předměty jsem měla s místnimi studenty, kteří mě hned vzali mezi sebe.



Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Na univerzitní koleji Colina v kampusu

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
600 RS

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)
nejlevnější varianta, internet na koleji není, byl to jeden velký byt pro 6 lidí, na každém pokoji byly dvě oso-
vy, dvě koupelny, jedna kuchyň, obyvací pokoj s balkonem

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
je třeba si o něja zažádat, když vám dojde email o nabídce o koleji, je to rychle pryč

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
v kampusu je velká jídelna za 8 RS, kde si studenti mohou dát jak oběd tak i večeři.

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
potraviny jsou stejně drahé, ovoce, zelenina a rýže se dá koupit levnějí

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
autobusy stojí 3,5 RS jedna cesta, kolo se dá koupit nebo půjčit pomocí appky

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)
nejdůležitější je si vyřídit RNE

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

Pracoval/a jste během studia?
ne

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
nevím, ale myslím si, že je důležité mít vysokou úroveń portugalštiny a mít vyřízené RNE

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
brazilie má neuvěřitelné bohatství přírodních rezervacích, parků, vodopádů..většina národních parků mají 
vstup zadarmo.

Finance

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
dostála jsem od univerzity část peněz, což mi stačilo na jídlo a na ubytování, plus od rodičů což jsme využi-
la na mimo školní aktivity

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
 a) z toho stravování 6 000 kc
b) z toho ubytování  600 RS
c) z toho na cestování a volný čas _ nedokážu odhadnout

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

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
90 % jsem dostala před odjezdem



Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české platební 
karty)
není třeba si zařizovat účet, doporučuji mít u sebe víc kreditních karet, některé bankomaty neberou naše 
karty nebo se často stává, že vám kartu zablokují

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)?
platila jsem si kopírování, tisk, studentskou kartu, pojištění jsem měla už z domu zařízené

Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 23 kreditů

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? všechno

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?
ateliér urbanismu za 13 kreditů a zbytek předmětů byly uznány za povinně volitelné

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?
předměty musí být schváleny studijním oddělením a musí zapadat do program vaše studia

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
potvrzený srovnávací arch, transcript of records, potvrzení délky studia

Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
přínos byl obrovský, jiná kultura, jiný způsob života, jiné přemýšlení, uvědomění si, že každá země má své 
jiné problémy..spousta nových kontaktů

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
na zahraniční škole není třeba se čeho bát, se vším vám ochotně pomůžou s každým problémem.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte konkrétní 
nedostatky
myslím si, že ne na všechno se dá připravit, spousta informací je přibarvená, ale podstatné informace byly 
poskytnuty 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
rozhodně, ale moje studium už mi to nedovoluje, už mám splněný rok v zahraničí

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
posune vás to dál jako člověka

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod.

UnB kolej Colina


