
Základní údaje o studentovi 
Fakulta – fakulta dopravní 

 
Obor studia – provoz a řízení letové dopravy 

 
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí – 1.ročník inžinierskeho štúdia  

Zahraniční škola 
Země: Argentina 

 
Název zahraniční školy: Universidad de Buenos Aires 

 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Facultad de Ingeniería 

 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Agostina Avaudagna  

 
E-mail koordinátora zahraniční školy 
avaudagna@fi.uba.ar  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty 
http://www.fi.uba.ar/es/node/747  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019 

 
Začátek pobytu: 20/8/2018 

 
Konec pobytu: 9/8/2019 

 
Délka pobytu v měsících: 12 

 

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

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
http://www.fi.uba.ar/ 
http://www.fi.uba.ar/es/node/792 
http://www.fi.uba.ar/node/116 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Životopis a motivačný list v španielskom jazyku, 2x odporúčenie od profesora, certifikát o 
znalosti španielskeho jazyka, výpis známok z ČVUT, potvrdenie o návšteve školy 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Všetky spomínané dokumenty sa posielajú najprv na oddelenie, ktoré realizuje pobytu na 
CVUT a následne sa zasielajú do Argentíny. 

 

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

 

http://www.fi.uba.ar/es/node/747
http://www.fi.uba.ar/
http://www.fi.uba.ar/es/node/792
http://www.fi.uba.ar/node/116


Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Áno, ale až po vstupe do krajiny. V roku 2019 sa pravidlá o vízach menili, a preto nemôžem 
uviesť aktuálny postup. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Zahraničná škola požaduje cestovné poistenie. Bola som poistená u slovenskej poistovne 
Allianz, poistenie malo neobmedzený výjazd po dobu jedného roka a stálo približne 180€. 
Počas pobytu som ho využila 2 krát a nemala som žiaden problém při škodových udalostiach.  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Pre pobyt v Argentíne nie sú potřebné žiadne povinné očkovania. Avšak ja som sa nechala 
zaočkovať proti žltej horúčke a brušnému týfusu. Odporúčam cestovné centrum Avenier, 
ktoré ochotne pomôže s výberom vakcíny. 
https://www.ockovacicentrum.cz/cz 
 

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

Cena letenky v mojom prípade bola 650eur tam a 600eur naspäť. Tipy pre výhodné 

zakúpenie letenky sa bohužiaľ nedajú aplikovať, kedže budete pravdepodobne odlietať 

v letnom období, kedy je cena najvyššia.  

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas, potvrdenie o tom, že ste prijatý na zahraničnú univerzitu. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Spoločnosť Tienda Leon, ktorá zabezpečuje prepravu z letiska Ezeiza do centra města. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?  
áno 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Počas prvých 2 týždňov je možné zapísať sa do kurzov. Pre úspešný zápis je potrebný súhlas a 
podpis profesora. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Aeropuertos, Analisis de sistemas de transporte, Ingenieria Territorial, Planeamiento del 
Transporte 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nie, do stáže som sa zapojila z vlastnej iniciatívy. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Spôsob výuky je pomerne rovnaký jako na českej škole. Počas semestra musí študent 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz


absolvovať zápočty (k dispozícii sú 2 pokusy) a po závere semestre nasleduje skúška 
(ústna/písomna a k dispozícií sú 3 pokusy). Spôsob výučby takisto môže záležať od profesora. 
Počas semestra je potřebné odovzdať niekoľko semestrálních prác – trabajos practicos - 
z kterých študent dostáva známky. Výsledná známka je tak tvorená jako priemer zo zápočtu, 
semestrálních prác a takisto aj záverečnej skúšky. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita je porovnatelná s ČR, avšak všetko závisí od danej fakulty a vybraných predmetov. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Všetky materiály boli dostupné online alebo ich poskytol samotný profesor. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Vybavenie je horšie oproti ČR, ale pre výučbu postačujúce. V škole sa však nenachádza 
topenie, čo sťažuje výučbu a sústredenie najmä počas chladnějších mesiacov (júl, august). 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
Na přednáškách nie je potrebný notebook, pripojenie na internet je v budove školy 
nedostatečné. Možnosť kopírovania a tisku je v škole.  

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty?  
Áno, informácie sú dostupné na sociálnych sietiach. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Áno, skoro na každom predmete, ale to takisto zaleží od profesora, či sa rozhodne vytvoriť 
samostatnú skupinu pre zahraničních študentov alebo nie. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
V byte, ktorý bol zdieľaný s inými ľuďmi (študentmi ale takisto aj pracujúcimi) 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Približne 250€ - cena závisí takisto od momentálního kurzu argentinského pesa  

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) 
Koleje v Argentíne neexistujú, je potřebné nájsť si samostatné ubytovanie. Na začiatku pobytu 
som bývala s inými študentmi, počas druhé půlroka som bývala v domácnosti s jednou 
architektkou. Při výbere ubytovania som sa riadila najmä cenou a lokalitou. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Počas prvého týždňa som využila službu airbnb a počas tohoto týždňa som sa snažila nájsť si 
ubytovanie. Nájdenie ubytovania trvá približne 1-2 týždne. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
K dispozícií sú reštaurácie alebo veľmi jednoduchá školská jedáleň ponúkajúca väčšinou iba 
pečivo.  

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Ceny sú o trochu lacnejšie, avšak obed v reštaurácií je oveľa lacnejší v Argentíne jako v ČR 



(avšak takisto záleží aj na kvalite). 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Ceny sa menia spoločne s infláciou. K dispozícií je dobrá sieť MHD, metro, komunálne vlaky a 
takisto aj sieť zdieľaných bicyklov. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
K vízam je potrebný výpis z registra trestov a takisto aj povrdenie od policie, že sa zdržiavate 
na adrese, ktorú ste uviedli. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Áno, navštívila som súkromnú nemocnicu a takisto aj štátnu nemocnicu. Vybavenie 
súkromných nemocníc je samozrejme lepšie, takisto sa čaká kratšie a je poskytnuté lepšie 
zdravotné ošetrenie. 

Pracoval/a jste během studia? 
Nie, mala som iba stáž. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
So študentskými vízami sa bohužiaľ pracovať nedá. Je možná iba stáž, resp. dobrovoľníctvo. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
K dispozícii sú skupiny, ktoré organizujú rôzne výlety s inými študentmi. častokrát sú zadarmo.  
https://www.argentinaforall.com/ 
https://baisargentina.com/es 

Finance 

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

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování – približne 200€ (ceny naozaj závisia od inflácie a od vášho životného 
štandardu) 
 

b) z toho ubytování - 250€ (zaleží takisto na štvrti) 

c) z toho na cestování a volný čas – tieto výdavky som si hradila čiastočne sama a nemám ich 
presne vyčíslené 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
100% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium mi bolo vyplatené na český bankový účet před a počas štúdia. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Počas pobytu som používala iba českú/slovenskú platobnú kartu. Nemám skúsenosti so 
zriadením účtu v Argentíne. Pre výbery som používala službu Azimo. 

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

https://www.argentinaforall.com/
https://baisargentina.com/es


Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
38 v prepočte na ČVUT 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?  
Všetky 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Boli mi uznané všetky predmety, ktoré som mala odštudovať na CVUT, povinné apovinne 
voliteľné. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Viac menej áno.  

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

Uznanie predmetov prebieha hneď po tom jako CVUT obdrží transkript známok zo zahraničnej 
univerzity. Tento proces trvá 1-2 mesiace. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Stačilo odovzdať index študent. Na základe toho sa neskôr vystavil transkript predmetov.  

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Pobyt bol prínosný najmä kvôli tomu, že všetky predmety boli vyučované v španielskom 
jazyku. Takisto som mala možnosť študovať predmety, ktoré sa na ČVUT vyučujú iným 
spôsobom, čo takisto pomáha nadobudnúť nové stanovisko k danej oblasti. Ďalšou výhodou 
bola interakcia s domácími študentmi a společné tvorenie projektov a zadaní.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Celý pobyt hodnotím veľmi pozitívne. Jeden rok v Argentíne je rozhodne skúsenosť na celý 
život, nie len z profesijného pohľadu. Počas tohoto roka som sa naučila akceptovať iných ľudí, 
začleniť sa do inej kultury a pozerať sa na svet inými očami. Rozhodne by som odporúčala 
takýto pobyt každému, už iba z toho hľadiska, že počas neho a takisto počas návratu sa z vás 
stanu noví ľudia. Budete viac otvorení iným kultúram, trpezlivejší, chápavejší a samozrejme aj 
samostatnější.  Tento pobyt mi takisto pomohlo nadviazať nové priateľstvá na iných 
kontinentech, začo som veľmi vďačná.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Všetky informácie poskytnú vopred boli plnohodnotné a necítila som žiadne nedostatky. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Informácie boli postačujúce, podpora bola takisto poskytnutá v rámci možností. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Viac si cením ekonomickú a politickú situáciu v SR a  ČR.  
To že funguje mestská doprava a že nehrozí žiaden štrajk. Takisto absencia inflácie, ktorá 
negatívne ovplyvňuje život.   



Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Zablokovanie kreditnej karty kvôli pokusu o jej zneužitie 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


