
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta architektury  

Obor studia: Architektura a urbanismus  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 1. ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: Singapur  

Název zahraniční školy: National University of Singapore  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Design and Environment  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Ms. Lyn Chua  

E-mail koordinátora zahraniční školy: akiclp@nus.edu.sg  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://nus.edu.sg/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 29.7.2019  

Konec pobytu: 15.12.2019  

Délka pobytu v měsících: 4,5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
O možnosti jsem se dozvěděla od starších spolužák, většina informací se pak nachází na 
https://portal.cvut.cz/. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)?  
V tomto pdf je seznam vyučovaných předmětů, doporučuju pak kouknout na popis 
předmětu a rozvrh na https://nusmods.com/.    

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?  
Transkript známek z minulého semestru, záznam o předmětech zapsaných v aktuálním 
semestru, doporučení pro volbu ročníku ateliéru (udává se 4.ročník, hlásit se máme na 
undergraduate program) 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? V Praze je třeba o dokumenty požádat 
paní sekretářku Křenovou a následně se vše vyřizuje online. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán na zahraniční univerzitě. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Vše je podrobně vysvětleno na: https://portal.cvut.cz/informace-pro-
studenty/mezinarodni-programy/mimoevropske-bilateralni-dohody/postup/ 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano, vše se ale zařizuje přes NUS, 
která pošle mail s veškerým postupem. Za víza se platí cca 1 500,-. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_i6nJr8fnAhVPTsAKHVm1D_8QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nus.edu.sg%2Fregistrar%2Finfo%2Fng%2FNG-Modules.pdf&usg=AOvVaw0HnKLsFiqg6G8IxezzTDa1
https://nusmods.com/


Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
NUS žádné pojištění nevyžaduje a ani nenabízí. Pojištění je ale nutné doložit na rektorátu 
ČVUT. Zvolila jsem roční pojištění od ISIC, který spolupracuje s UNIQA. Stojí 3 500,- a je 
jednoznačně nejlevnějším pojištěním na trhu. Žádné zkušenosti s doktory jsem však během 
svého pobytu neměla, takže nemohu říct, jak funguje plnění. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Očkování ani vyšetření od lékaře se nevyžaduje, jestliže 
je pobyt kratší než půl roku. Běžně se ale do Asie doporučuje očkování na břišní tyfus, 
žloutenku A+B, encefalitida. 
 
 

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

Letěla jsem z Prahy s LOT přes Varšavu a za zpáteční letenku jsem dala nějakých 20 000,-.  

Dá se sehnat i levnější, už kolem 16 000,- za zpáteční. Já jsem ale domlouvala let hodně na 

poslední chvíli. 

Procedura na hranicích – co mít u sebe? Na imigračním v Singapuru se ukazuje potvrzení 

z NUS o tom, že jste dostali Student Pass. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Žádný pickup se nekoná. Z letiště je celkem snadná 

cesta metrem, do školního kampusu s přestupem. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano, změnila jsem volitelné předměty. Pošle se 
akorát opravený studijní plán na studijní do Prahy. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Předměty a ateliér (Options Design Studio 1) se zapisuje už 
někdy v květnu. Člověk si nakliká snad 10 předmětů, které by chtěl a následně jsou mu 2-3 
potvrzeny. Během prvního orientačního týdne probíhá další zápis, kdy je možné přes něco 
jako kos zvolit další předměty nebo nějaké zrušit. První asi tři týdny výuky ještě lze předměty 
prohazovat. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Zajímavý předmět je Reading 
Visual Images, takové dějiny umění. Polovina výuky se ale soustředí na asijskou kulturu a 
vyučující Sabapathy je prostě srdcař a jen kvůli němu stojí předmět navštěvovat. Super jsou 
Topics in Urban Studies s Ruzicou Stamenovic (ten předmět má ještě nějaké číslo, ale nevím 
už jaké...)  A rozhodně nedoporučuji si na ateliér volit ateliér Teh Joo Heng.  

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. Systém na NUS je jiný. Ateliéry jsou vždycky po 10 
studentech a přiřadí vás do jednoho z tří, co si napíšete dopředu. Nejsou vertikální a konají se 
vždy jednou týdně. Ostatní předměty stejně jako ateliér vyžadují průběžnou přípravu. 
Probíhají mini testy online po každé hodině, je nutné se účastnit online diskuzí nebo se koná 
víc odevzdávek a testů během semestru. Známkovaní nezávisí úplně na kvalitě odevzdané 



práce, ale učitelé musí spravedlivě rozdat plnou škálu známek. Kvůli tomuto systému jsou 
studenti hodně soutěživí a nepomáhají si, protože v sobě vidí konkurenci. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Ačkoliv je NUS velmi vysoce hodnocenou univerzitou, nechápu moc proč. Co se týče znalostí 
studentů, přijdou mi dost povrchní. V ateliéru se většinou nešlo do hloubky a důraz ostatní 
studenti kladli spíše na estetiku a extravagantnost nežli funkčnost a porozumění tématu a 
lokality. Školou jde s přehledem proplout, vše záleží spíš na zájmu studenta. Učitelé jsou 
povětšinou velmi ochotní pomoci, nasměrovat studenta na správnou literaturu a podobně, 
jen je nutné se zajímat sám. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) V rámci volitelných předmětů jsme dostávali materiály ke 
čtení online nebo nám byly doporučovány knihy v knihovně. Ve školním kampusu je několik 
knihoven a jsou velmi dobře vybaveny. Nic jsem si ke studiu kromě materiálů na ateliér 
nekupovala. 

Jaká je vybavenost kampusu? Kampus je vlastně takové vlastní město ve městě. Pokud 
bydlíte na koleji, tak ho vlastně nemusíte opouštět. V kampusu jsou knihovny, studovny, 
sportovní centra, supermarkety, jídelny a dokonce kadeřnictví. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Wi-fi je v celém kampusu přístupná přes studentské přihlášení. Počítače 
sice ve škole nějaké jsou, ale místní architekt mi je k renderování silně nedoporučoval. Na 
všech předmětech se očekává, že budete vlastnit počítač. Tisk je trochu složitější, muselo se 
tisknout ze školních počítačů a platit kartičkou na metro. Tisk na kolejích by snad měl být 
snadnější.   

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Hromadu. Na začátku semestru je opravdu hodně seznamovacích akcí, 
výletů na lodích, sportovní dny…  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Vlastně nakonec ne tolik, jak jsem předpokládala. V ateliéru jsme měli jen jednoho místňáka 
a 6 Číňanů, kteří se s námi odmítali bavit. Na jeden volitelný jsem pracovala ve skupince 
s místními studentkami, ale většinu mého volného času jsem strávila s dalšími evropskými 
studenty. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? V soukromém pokoji ve sdíleném bytě. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Nějakých 19 000,- za dva lidi. 

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) 
Do Singapuru jsem odjela s přítelem a na koleji není možné bydlet v páru, jestliže nejste 
sezdaní. Naší jedinou možností tedy byl byt/pokoj. Bydlení v Singapuru je mnohem dražší (i 
na koleji), na to se připravte. Vybavený pokoj se soukromou koupelnou jsme našla na 
facebookové skupině. Stejně jak všichni lidé na kolejích jsem byla nucena si koupit nové 



povlečení a pár drobností na dovybavení. V Singapuru je ale Ikea a dobře tu funguje 
internetový bazar Carousell. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Já jsem sháněla měsíc dopředu. Facebook 
funguje v případě soukromého bydlení nejlépe. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Ve škole je spousta dobrých stánků 
v kantýnách, ve městě jsou hawker centra. Takové tržnice s jídelními stánky, tradiční 
stravovací zařízení v Singapuru. Já si také vařila doma. Nečekejte ale žádné hezké kavárny 
nebo hospody. V Singapuru jsou především kavárenské řetězce, hawker centra a pak drahé 
restaurace, bary a kluby.  

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Dražší než v Praze. Singapur je 
odkázaný na dovoz potravin, a to se poté projevuje i na ceně. Vůbec jsem třeba nejedla sýry 
a zeleninu, protože jsem si to finančně nemohla dovolit. 
Místní mi říkala, že se ani její rodině často nevyplatí vařit, protože pro malé množství lidé je 
to prostě drahé. Levněji vyjde jíst v hawker centrech či ve školních kantýnách. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
V kampusu jezdí zdarma shuttle bus, jinak jsem se všude dostávala metrem či autobusem. Na 
MHD platí předplacené karty a každou jízdu se po přiložení strhávají peníze. Jízdné je dražší 
než v Praze. Za zpáteční cestu do školy jsem platila v přepočtu 50,-. Celkově jsem za MHD 
měsíčně platila kolem 1 500,-. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Student Pass (víza) se 
řeší hromadně v kampusu pro všechny zahraniční studenty. Je to celkem rychlá formalita. 
Jeden den se vše zadá a o týden později si už vyzvedáváte kartičku. 

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

Pracoval/a jste během studia? Je to ilegální, takže ne. A ani nevím, kdy bych na to měla čas. 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Nemožné. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Všechny sportovní 
střediska (posilovna, bazén, boulder, venkovní hřiště...) ve škole jsou zdarma, můžete se také 
připojit k nějakému sportovnímu týmů. Sportovní centra ve městě jsou však několikanásobně 
dražší než v Praze. 
Kulturně já tento semestr moc nežila, ale jako místní student máte například vstupy do muzeí 
zdarma. Většinu volného času se ale v Singapuru vyplatí investovat do cestování. Singapur je 
ideální startovní lokací na cesty do Thajska, Vietnamu, Indonésie a dalších. Zpáteční letenky 
do těchto zemí se dají sehnat kolem 2 000,- a život v nich je mnohem levnější než 
v Singapuru. 

Finance 

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

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? cca 30 000,- 

a) z toho stravování 8 000,- 

b) z toho ubytování 9 000,- 

c) z toho na cestování a volný čas 10 000,- 



Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 40% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Celé stipendium bez 3 000,- je vyplaceno na začátku pobytu na bankovní účet, zbytek jsem 
dostala před koncem roku na tentýž účet. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Zřizovala jsem si účet u Uni Credit banky, která obchoduje se singapurským dolarem, ale 
nakonec se to absolutně nevyplatilo. I Česká spořitelna snad byla levnější. Doporučuju si 
zřídit Revolut kartu, na které jsou zahraniční kurzy prostě nejvýhodnější.  

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál apod.)? 
Škole se platí asi v přepočtu asi 2 300,- za procesní poplatky během registrace. 
Pak na škole si veškeré tisky student platí sám ideálně kartičkou na dopravu. Materiály na 
modely a podobné jsme si také platili ze svého a ceny byly mírně dražší než v Praze. 
Pojištění je třeba si domluvit nezávisle na škole a předat potvrzení o pojištění před odjezdem 
na studijní pobyt. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 23 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 23 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Ateliér jako ateliér volného zadání a dva další byly uznané jako povinně volitelné za 6 kreditů. 

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? 

Všechno probíhá dost hladce. Někdy ke konci ledna pošle NUS transkript známek na studijní, 
kam ho pak musíte zajít podepsat a nechat si uznat Doklad o uznání studia. 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Po návratu: transkript, Doklad o uznání studia, Zprávu z pobytu. Paní Bošková z rektorátu 
posílá všechny postupy dost podrobně mailem. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 5/10 Mně bylo jasné, že odborně mi škola tolik 
nepřinese. Určitě je zajímavým přínosem zkušenost ze spolupráce s Číňany, protože to 
opravdu vycvičilo mou trpělivost. Je určitě také super zkusit si navrhnout něco v úplně jiných 
podmínkách… Ale žádné výrazné studijní pokroky se nekonaly. To spíše město samo o sobě je 
zajímavým architektonickým úkazem a míchanice všech evropských urbanistických teorií, ve 
kterém je zajímavé chvíli žít. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 8/10 Člověk si zkusí být nějakou dobu 
v nekomfortu, v úplně cizím prostředí, kde nic nepřipomíná Evropu, sám bez kamarádů a 
rodiny… Zajímavý a cenný experiment. Navíc následné cestování a poznávání Asie je skvělou 
zkušeností. 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Informací z rektorátu je spousta 
a veškerý postup je řádně vysvětlen, univerzita i fakulta opravdu poskytují dostatečné 
informace. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Tohle bylo trochu složitější. Informace sice jsou, ale dost zmatečné a nekompletní. Zápis 
předmětů na NUS byl snad nejhorší zkušeností totálního zmatku a nepřehlednosti. Celkem na 
dost záležitostí jsem se musela doptávat na oddělení architektury, kde jsem dlouho ani 
nevěděla, kdo je člověk, na kterého bych se měla obracet. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Už ne studium, ale pro změnu bych si 
dala stáž v Evropě. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Normální pečivo, přehledné město a 
evropskou architekturu. 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Jestli chcete slyšet nějaké podrobnosti nebo radu, tak mi napište ideálně na fb.  

 

https://www.facebook.com/anezka.bassyova

