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

Webové stránky ČVUT.

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

https://prog-crs.ust.hk/
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?

Obecně HKUST všechny tyto informace velice přehledně a dobře 
komunikuje emailem a přes informační systém na jejich strankách. Pokud 
si dobře pamatuji jediný oficiální dokument byl transcript z ČVUT v 
angličtině, zbytek jen vyplnění různých informací v informačním systému.

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?

Kromě žádosti o víza se vše vyřizuje přes velmi přehledně udělaný a 
jednoduchý informační systém na strankách HKUST.

https://studyabroad.ust.hk/
https://prog-crs.ust.hk/


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

Studoval jsem v angličtině, která je hlavním jazykem na celé škole. Na 
studijním oddělení fakulty bylo nutné zařídit schválení studijního plánu na 
zahraniční univerzitě. A zapsaní předmětu “praxe“ na semestr výjezdu.

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

Studijní plán potvrzený proděkanem pro pedagogiku, kopii pojištění na 
celou dobu pobytu a potvrzení o zapsání do semestru výjezdu na fakultě.

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)

Žádost o vízum kompletně vyřizovala univerzita HKUST, bylo jí nutné jen 
poslat potřebné dokumenty o které si řekli.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Potřeboval/a jste nějaké očkování?

Pojištění zařizuje HKUST a je povinné vzít od nich, cenu přesně nejsem 
schopen říct, za ubytování na celou dobu, pojištění a poplatky za vyřízení 
visa a cestovní poplatky se dohromady platilo 10 000 HKD. Přímo do HK 
není asi očkování nutné, na cesty po okolí jihovýchodní asie mi bylo 
odborníky doporučeno očkování proti břišnímu tyfu a žloutence.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení 
jízdenky či letenky.
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.

Cena zpáteční letenky byla asi 16 000 Kč. Na hranicích je nutné u sebe 
mít dokumenty o visuum, které vám HKUST pošle poštou do ČR před 
odletem a mít visuum samotné nalepené v pasu dle instrukcí  HKUST. Na 
hranicích je nutné si zkontrolovat, že si uředník visa všimne a potvrdí vám
ho (z ČR lze do HK cestovat jako turista bez visa). HKUST nabízí možnost 
svozu v několika určených časech, pokud se váš let do nich netrefí, tak je 
asi nejlepší taxi nebo uber, je lepší si připravit nápis HKUST nebo adresu 
na mobilu v kantonštině, ne všichni taxikáři umí mluvit/číst anglicky.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?



Ano, některé předměty jsem měnil na začátku semestru.

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

Registrace na zimní semestr probíhala od začátku srpna. Všichni exchange
studentu jsou zapsáni do 4. ročníku undergraduate studia, nehledě na 
skutečný ročník. Já vyjel v rámci magisterského studia, proto při 
zapisování postgraduate předmětů byl problém v informačním systému, 
který však šel celkem jednodušše vyřešit podáním žádosti o přijetí na 
předmět i přes nesplnění podmínek (informační systém HKUST na to má 
připravenou online žádost učiteli předmětu), kde po uvedení důvodu mi 
byli všechny předměty v pohodě zapsány. Totéž platí u předmětu s 
prerekvizitami, kde stčilo dokázat, že jsem odstudoval podobný předmět v 
rámci studia na ČVUT. Co se týče měnění předmětů, to lze dělat asi první 
dva týdny semestru, pak již ne.

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?

Ne

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů
na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.

V porovnání s ČVUT je více domácích úkolů a práce během semestru. Ve 
většině předmětů je i “midterm“ (test zhruba v půlce semestru). To dává 
dohromady zhruba 30-50% známky, zkouška pak je jen jeden pokus za 
zbytek známky. Hodnocení A-D (pak F) je u většiny předmětu ne na 
základě absolutní stupnice, ale podle výsledků ostatních a normálního 
rozdělení. Pokud chce člověk jen projít a nezáleží na známkách je většina 
předmětů jednoduchá, ale mít dobrý průměr je těžké.

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

Kvalita byla obecně bych řekl velice dobrá co se týče učitelů a výuky, řekl 
bych že lepší než na fakultě strojní. Dobré dostupné materiály a na 
učitelích bylo vidět, že je zajímá, zda výuka k něčemu studentům je. I 
odbornost učitelů bych hodnotil pozitivně.

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

Možnost půjčit si materiály v knihovně (nevyužil jsem), většina věcí je 
jednodušše dostupná online.



Jaká je vybavenost kampusu?

Velmi dobrá, několik poměrně kvalitních kantýn, výborné sportovní zázemí
se všemi vstupy pro studenty zdarma (posilovna, bedminton, basket, ping 
pong, squash a další)

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního 
notebooku; možnosti tisku a kopírování)?

V campusu je poměrně dost přístupných počítačů, přesto bych doporučil 
vlastní notebook. Internet je bezproblému, edurom po celém campusu. 
Tisk i kopírování celkem levné bez problému v počítačových studovnách 
na mnoha místech v campusu.

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

Na začátku semestru bylo několik akcí na seznámení s okolím a 
fungováním školy i s ostatními studenty.

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

Osobně ne, ale výuka probíhá primárně v angličtině na celé univerzitě, 
takže potkávat místní studenty na hodinách je běžné.

Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?

Kolej přímo v campusu školy.

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.

Nejsem si jist, jak jsem již psal bylo nutno zaplatit předem 10 000 HKD, 
které obsahovali ubytování pojištění a nejaké poplatky.

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)

Ubytování na koleji je garantováno exchange studentům, je to tedy 
nejjednodušší způsob. Pokoje celkem malé pro 2 lidi, ale slušně vybavené 
(lednička, stůl, židle, velká skříň, klimatizace). Na pokojích byl eduroam i 
možnost přopojení kabelem. Je nutné si koupit polštář peřinu a povlečení 
(v rámci programu pro exchange studenty je možnost organizované cesty 
do Ikei hend první den pro tyto věci). Ubytování bylo nutné provést jen v 
období 2 dnů, které k tomu byly určeny, ale v této době v jakoukoliv 
hodinu.



Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?

Na kolej stačí povrdit, že ji chcete až se HKUST zeptá, už nevím kdy to 
bylo.

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?

Campus obsahuje 3 kantýny plus Mcdonald a subway, o jídlo není nouze.

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

Jídlo v kantýnách je pohybuje asi od 25 do 45 HKD, kvalita poměrně dobrá,
pokud vám nevadí jíst rýži většinou i vícekrát denně. V Obchodech (jeden 
je i v ramci campusu) se ceny potravim pohybují asi okolo 150% ceny v 
ČR.

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)

Campus se nachází asi 15 km od města, takže pěšky se dá chodit jen po 
něm. MHD spojení jsou celkem dobrá, paltí se za každou jízdu dle délky, 
ceny nejsou příliš velké, ale rozhodně větší než v Praze. I taxi a uber je 
možná volba, ikdyž samozřejmě dražší, ale v noční hodiny jiná možnost 
není.

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

Nic speciálního jsem neřešil.

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?

Žádné, v rámci studentského víza je práce zakázána.

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).

V campusu je mnoho sportovního zázemí, výlety po Hong Kongu do města 
i hiking v horách. 



Finance

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?

Stipendium a našetřené peníze.

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 

V průměru asi 25 000 Kč, ale nijak jsem nešetřil a zahrnuje to i dvě cesty 
letadlem do Thajska a Singaporu, rozhodně by šlo vyžít za míň.

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

Asi 50%.

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?

Skoro celé mi bylo vyplaceno zhruba v době odjezdu do HK.

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v 
zahraničí; používání české platební karty)

Používal jsem českou kartu a vybíraní z bankomatu, platil jsem sice 
poplatek, ale fixní částku za výběr, tudiž když jsem vybíral málo po 
velkých částkách, tak to není hrozné. Účet bych nedoporučoval, některým 
lidem trvalo jeho zařízení i půlku doby pobytu.

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

Jak už jsem zminoval pojištění se platilo, zbytek poplatky buď žádné nebo 
zanedbatelné.

Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?

14

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?

24

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



5 povinných, 2 volitelné

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

Částečně ano, ale nekteré jsem měnil během pobytu a u těch jsem i nebyl
jistý.

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

Musel jsem zajít za proděkanem pro pedagogiku a ten mi vše v pohodě 
uznal. Volitelné předměty se neřeší, povinné jsem měl předem schváleny 
od vedoucího ústavu, který garantuje můj studijní obor.

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?

Potvrzení doby studia, Transcript ze zahraniční univerzity, Doklad o uznání
studia v zahraničí.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.

Dobrý.

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.

Velice pozitivní, člověk se dostane z komfortní zóny a pozná novou kulturu 
a lidi, každému bych doporučil.

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

Dobré, všichni mi vycházeli vstříc, neměl jsem žádný problém.

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

Velice dobré, zařídili spoustu věcí, vše co jsem měl udělat bylo přehledně v
jednom internetovém systému.

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

Ano.
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