
Základní údaje o studentovi 
Fakulta strojní  

Magisterský obor Letectví a kosmonautika  

První ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: Nový Zéland  

Název zahraniční školy: Auckland University of Technology   

Fakulta zahraniční školy: Faculty of Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Shivani Rajan/Melinda Lam  

E-mail koordinátora zahraniční školy: shivani.rajan@aut.ac.nz/melinda.lam@aut.ac.nz  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.aut.ac.nz/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 15. 7. 2019  

Konec pobytu: 8. 11. 2019  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Díky přednášce zahraničního oddělení fakulty 
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://www.aut.ac.nz/courses/bachelor-of-engineering-honours/mechanical-engineering-
major 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Vyplněný formulář s předměty, které chcete studovat. 
 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
E-mailem 
 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtina 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Srovnávací arch pro studium v zahraničí. 
 

 

https://www.aut.ac.nz/courses/bachelor-of-engineering-honours/mechanical-engineering-major
https://www.aut.ac.nz/courses/bachelor-of-engineering-honours/mechanical-engineering-major


Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Podepsat finanční dohodu a nahrát doklad o pojištění, zvací dopis a studijní plán před 
příjezdem do mobility. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano, vše jde vyplnit online přes web Novozélandské vlády. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Zdravotní pojištění bylo zařízeno zahraniční univerzitou, cca 300NZD (zhruba 4500 Kč) 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Ne 

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

Zpáteční letenka Praha-Auckland cca 1200USD. Porovnat různé weby, vyhledávat letenky 

pomocí inkognito modu v prohlížeči. Kartáček na zuby a malou pastu sebou do letadla. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas a boarding pass. Pro jistotu i vízum. Ideálně i trekové boty, můžou je chtít zkontrolovat 

kvůli bio znečištění, ideálně v nich letět. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Lze využít taxi, Uber nebo autobus jezdící z letiště do centra. 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, nutné udělat do konce prvního týdne vyučování. 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Hned při začátku celé procedury při vyplnění formuláře. Pokud nenavazují na předchozí 
kurzy, jsou pro zahraniční studenty v podstatě bez omezení. 
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Professional Wine Studies, i když jsem ho měl jen jako předmět z nouze, který jsem plánoval 
pak změnit. 
 

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. 
Více hodnocených úkolů a menších testů v průběhu semestru, zkouška nerozhoduje o celé 
známce, někdy má váhu jen 10% z konečné známky. Výuka jinak probíhá podobně jako na 
ČVUT. 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Srovnatelné, možná o trochu nižší než na ČVUT 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Většinou knihovna, internet nebo byl přidělen v rámci výuky 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus je dobře vybaven, v knihovně je velké množství počítačů k dispozici studentům. 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
V knihovně jsou počítače k dispozici studentům, včetně tiskáren a kopírek. Tisk je zpoplatněn, 
student si dobíjí na svou studentskou kartu. Tiskárna je i ve společné místnosti na kolejích. 
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
V průběhu semestru je několik akcí pro zahraniční studenty, včetně možnosti cest a výletů za 
zvýhodněnou cenu, 
 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, student je v normálních třídách s místními studenty. 
 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na kolejích AUT 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
1000 NZD (15000 Kč) 
 

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) 



Studenti jsou ubytování v bytech po 5. Student si může vybrat, s jakými studenty by 
preferoval být ubytován, dle pohlaví, náboženství, sexuální orientace atd. Já si vybral 
možnost být ubytován s dalšími výměnnými studenty. V takovém případě na bytě jsou 4 
výměnní studenti a jeden místní. Každý má svůj pokoj, společná je koupelna kde jsou dvě 
sprchy a dva záchody, kuchyně a společná místnost s televizí. Internet je poskytován 
univerzitou v obstojné kvalitě. Ubytovat se lze nejspíš kdykoliv po domluvě. Zásuvky jsou jiné 
než v ČR, adaptér lze koupit téměř v každém obchodě, v okolí kolejí jich je několik. 
 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Univerzita přímo nabídne kolej asi 2 měsíce před začátkem pobytu. 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V kampusu je jedna trochu levnější restaurace. Jinak několik fast foodů a restaurací v okolí. 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Vše je dražší, kromě několika výjimek (batáty, cibule, sezónně avokádo) 
 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD většinou autobusy, student dostane kartu na MHD, kam se online z karty nahrají 
peníze, které se odčítají podle toho, jak student jezdí. Na kartu lze aplikovat studentskou 
slevu. Funguje i na některé trajekty. Pro cyklisty jsou často cyklistické pruhy a lze vidět hodně 
cyklistů, Auckland je ale velice kopcovitý, takže pohyb na kole není jednoduchý. Pěšky se dá 
dojít po nejdůležitějších zajímavostech v okolí centra a kolejí. 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Zapsat se na studijním oddělení a vyzvednout studentskou kartu. Ověřit si, že je student 
zapsán ve všech předmětech a nemusí shánět další. 
 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Osobně ne, ale spolubydlící si nechal ošetřit řeznou ránu na noze, v kampusu univerzity je 
menší ordinace kde byl ošetřen. Několik dalších spolubydlících tam bylo pro očkování na 
jejich další cesty nebo proti spalničkám, která tam zrovna řádili v epidemii. Což se děje každý 
rok, protože tam očividně zanedbávají očkování dětí. 
 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne, studentské vízum na 6 měsíců neumožňuje pracovat. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím, 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
V kampusu je tělocvična. Kousek od kampusu divadlo a multikino. Národní muzeum a 
umělecká galerie do 30 minut chůze. Muzea jsou většinou zdarma pro studenty. 
Vyjmenovávat všechny místa kam lze udělat výlet na Novém Zélandu by vydalo na knihu. Je 



zde dobře fungující síť hostelů, cca 30 NZD za noc. Meziměstská doprava není nejlepší, 
autobusy jezdí třeba jen jednou denně. Ideální je mít auto/dodávku. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od ČVUT, vlastní úspory, rodiče. 
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
40000 Kč 

a)z toho stravování 
Nevím 

b) z toho ubytování 
15000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 
Nevím 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
36% 
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium je zasláno na účet studenta, který vyplnil v mobility, před výjezdem. U mě byla i 
možnost zažádat o navýšení ke konci roku. 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Doporučil bych mít sebou aspoň dvě karty, moje občas nefungovala, částečně, to je ale 
způsobuje vadný čip. Místní účet vám nejspíš nedovolí založit. Pokud ho chcete, doporučuji 
zažádat o něj začátkem pobytu. 
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Zpoplatněný je tisk, 0,05 NZD za ČB A4, barevná 0,15NZD. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Ve výsledku jsem 26 kreditů. NZ používá jiný systém kde za jeden předmět je možno získat 5 
evropských kreditů. Student může mít zapsané jen 4 předměty. Některé předměty na 
Zélandu, ale pokryjí víc předmětů na ČVUT. 
 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechny 
 



Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Nejdřív povinné a povinně volitelné, ale vzhledem ke změnám, které jsem byl nucen provést 
v zahraničí i 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? 
Vyplní se srovnávací arch a prodiskutuje se s proděkanem pro studijní činnost. U některých 
předmětů je nutné vyjádření garanta předmětu nebo vedoucího ústavu, na základě informací 
o předmětu ze zahraničí, zda opravdu pokryje stejné učivo. 
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Pokud nedochází ke změnám v plánu myslím, že žádné. 
 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
10/10 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
10/10 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
10/10 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 

2 
 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Vstřícnost proděkana, studijního oddělení a zahraničního oddělení. A točenou kofolu. 
 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Musel jsem změnit 3 ze 4 předmětů. Není to závažné, ale vzhledem k časovému rozdílu se 
tento problém těžko řeší s ČVUT. 
 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


