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Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Web školy, https://www.facebook.com/zahranicnivyjezdycvut/, spolužáci
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na 
zahraniční škole(uveďte odkaz na web)?
http://www.ajou.kr/en/international/inter21.jsp
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou 
školu?
Přihláška, fotka, potvrzení negativního TBC, Transkript, kopie pasu, fotka, 
potvrzení o pojištění
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Nahrává se do online přihlášky
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Angličtina
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na 
studijním oddělení fakulty?
Pouze dopis o přijetí na zahraniční univerzitu a schválený studijní plán.  
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na 
zahraničním oddělení rektorátu ČVUT?

https://www.facebook.com/zahranicnivyjezdycvut/
http://www.ajou.kr/en/international/inter21.jsp


Viz https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-
programy/mimoevropske-bilateralni-dohody/postup/
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano, po získání zvacího dopisu jsem zašel na ambasádu. Doporučuju 
předem si zjistit (na stránkách korejské ambasády) co všechno  pro 
získání víza potřebujete a zařídit si to než přijde zvací dopis, bylo toho 
docela hodně.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; 
výhody, nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální 
pojištění).
Axa, 7500Kč. Ne, stačí běžné pojištění, ale chtějí doklad o pojištění.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Viz  https://www.ockovacicentrum.cz/cz/korejska‐republika‐jizni‐korea  

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

Tam – Finn Air 13500Kč; Zpět -  Aeroflot 11000Kč. Doporučuji nekupovat si 
zpáteční letenku, je dost možné, že se tam s někým poznáte/domluvíte a 
budete po skončení semestru ještě chtít cestovat. Nebo budete chtít jet zpět 
vlakem ;) Nikdy nevíte ;)
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Nic zvláštního, pas s vízem.
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Cesta z letište byla organizována místními studenty.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Ano
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou 
nějaká omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.)
Kurzy si zapisujete před odjezdem. Na začátku semestru je zcela běžné, že
si studenti kurzy mění.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Korean 1 naopak bych se doporučil vyhnout předmětu Differential 
Equations for Finance.
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.
Výuka není rozdělená na přednášky a cvičení. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Předměty jsou obecně lehčí než na FITu. Ale to neznamená, že by to byly 
předmety špatné.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/korejska
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/mimoevropske-bilateralni-dohody/postup/
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/mimoevropske-bilateralni-dohody/postup/


(Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)
Jen na Korejštinu jsme si kupovali takové spíš pracovní sešity, za pár 
korun. Jinak nic, k ostatním předmětů jsou slidy/materiály na webu. 
Jaká je vybavenost kampusu?
V kampusu je vše potřebné, včetně banky a pošty. A když by vám něco 
chybělo, tak to určitě najdete v ulici přímo před školou.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba 
vlastního notebooku; možnosti tisku a kopírování)?
Možnost tisku jak v barvě tak černobíle. Když máte vlastní papír, tak je tisk
zdarma ;) Přístup k internetu bez problému po celém kampusu.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace 
nějaké speciální akce pro výměnné studenty?
Ano, a to považuji za to nejlepší na této škole. Prakticky pořád se něco 
děje, akce připravené místními studenty, oragnizované výlety zahraničním
oddělením, párty, festivaly, pikniky, studentske kluby.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních 
skupin s místními studenty?
Ano. 

Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Na koleji – International dormitory, je trochu dražší než ostatní koleje, ale 
byla tam většina výměných studentů a kolej je krásná, čistá, nová a 
vybavená. Je tam posilovna, klimatizace, velké pěkné kuchynky, pěkné a 
čisté umývárky a toalety. Doporučuji.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Nevím
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)
Viz výše.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Na webu. Přijde email ve kterém se všechno dozvíte.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
Ano, v kampusu je několik jídelen. A také dva food trucky. Jinak stačí vyjít 
na ulici před kampus kde je nespočet různých restaurací.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
V Koreji se nevyplatí si vařit. V obchodech je jídlo o dost dražší než v ČR. 
Extrémem je ovoce, to je opravdu hodně drahé. Naopak všudypřítomné 
restaurace a pouliční jídlo je levné a skvělé. Jídlo jsem si v Koreji opravdu 
užíval.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační 
ceny)
Autobusy, taxíky a kousek od školy je metro. Ceny jsou dle mého nižší než 
u nás, obzvláště za taxíky.



Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k 
pobytu)?
Zařízení alien registration card... všechno vám poví ve škole.
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.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční 
náročnost).
Doporučuji přidat se do některého z místních studentských klubů. Já byl v 
klubu Friends Club – každý čtvrtek nějaká aktivita a často i párty. V tomto 
klubu bylo mnoho výměnných studentů. Pak jsem byl taky v Ajess Club - 
podobné jako Friends Club, ale méně lidí a mnohem větší zastoupení 
korejců, takže ideální pro poznání místních. Dále určitě doporučuji 
cestovat. Mně se například líbil Busan, Sokcho a Seoroksan, Seoul, … 

Finance

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Škola, vlastní, rodiče.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
a) z toho stravování
b) z toho ubytování
c) z toho na cestování a volný čas
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během 
pobytu? (v %)
Přibližne 50%
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Na účet, během prvních dnů pobytu.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený
v zahraničí; používání české platební karty)
Používal jsem českou debetní kartu. Může se vyplatit Revolut karta. Zřízení
místního účtu mi přijde zbytečné.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou 
kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)?
Ne

Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?
24
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?
24
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně 



volitelné, volitelné)?
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?
Bez problémů
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení 
rektorátu?
Transcript, studjní plán, uznání studia

Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Dobrý. Nejvíce, ale oceňuji procivčení angličtiny.
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Nepopsatelně velký. Mám spoustu nových zkušeností. Obrovské množství 
zážitků. Poznal jsem mnoho skvělých lidí.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – 
v případě nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky
Informace dobré. Podpora skvělá, paní Bošková je moc milá a ochotná. 
Vždy dokázala poradit nebo pomoci.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  
v případě nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky
Informace, poskytované školou na webu jsou někdy zmatené a až příliš stručné. 
Ale během prvního dne jsme se vše důležité dozvěděli. 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Určitě!
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Spousta zážitků, nová přátelství, nové zkušenosti, zlepšení angličtiny.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Ne
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
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