
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Strojní  

Master of Automotive engineering  

Magisterské  

Zahraniční škola 
Země: Indonézie  

Název zahraniční školy: Institut Teknologi Bandung  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Laras Martalita  

E-mail koordinátora zahraniční školy: larassmartalitaa@gmail.com  

Web zahraniční školy pro výměnné student: https://www.ftmd.itb.ac.id  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 13.8.2018  

Konec pobytu: 30.6.2019  

Délka pobytu v měsících: 10.5  

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

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? - https://www.ftmd.itb.ac.id/en/home-2/ 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? – Zvací dopis, 
Pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí, Výpis známek, Scan pasu, Potvrzení o ukončení 
BC studia 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? – Nahrávanie do online registračného 
systému 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? – Anglický jazyk 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? - Zvací 
dopis, Pojištění na celu dobu pobytu v zahraničí, Výpis známek 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Finanční dohoda 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano. Před odletem se nám 
nepodařilo vyřešit víza  v ČR, proto jsme po příletu měli pouze turistická a následně nám 
zahraniční univerzita pomohla získat víza studentská na celý rok. 
 Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). - ISIC pojištění pro studenty. 4000kč na 
rok. Výhody: Jednoduché vyřízení a cena.  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? – Žloutenka, vzteklina, břísni tyfus 

 

https://www.ftmd.itb.ac.id/en/home-2/
https://www.ftmd.itb.ac.id/en/home-2/


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

cesta tam: Praha – Dusseldorf – Abu Dhabi – Jakarta – Bandung. Letenka 12000Kč. Cesta 

zpět: Bandung – Jakarta (Bus) Jakarta – Singapur – Berlin (lietadlo, cca 6500Kč – doporučuji 

leteckou spoločnosť Scoot, jedná se o nízkonákladovku s nejlevnější cenou).  

Procedura na hranicích - co mít u sebe? – Pas, Víza 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště.  – Bus, Uber (Grab) 
 
 

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

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) Registrace byla před začátkem semestru, cca 2 týdny předem, 
zapsané předměty je možné měnit ještě dva týdny po začátku semestru.  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Výuka indonéštiny 
v International Relation Office ( IRO) 

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. Hodiny nejsou rozděleny na cvičení a přednášky, ale 
pouze cvičení a občasné laborky. Na známce se pracuje celý rok a sestává z docházky, aktivní 
účasti v hodinách, průběžným úkolů a pololetních a závěrečných testů. Lepší systém, než 
zápočet a pak zkouška, jako to máme u nás.  

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

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) Prezentace byly dostupné od učitelů, skripta bylo možné 
půjčit a nebo koupit za pár korun v knihkupectví Dunia Baru ( . 

Jaká je vybavenost kampusu? Naprosto dostačující, jídelny, copycentra, knihovna atd. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? – V kampusu se nachází několik počítačových místností, ale na projekty 
a domácí úkoly je notebook nutností.  

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

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, byli jsme nuceni pracovat ve skupinách a socializovat se 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? – První dva měsíce na koleji, potom na bytě přes 
AirBnb 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. - 1500kč 



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) Kolej – Rozumné pokoje na studentské koleji pro zahraniční studenty 
mužského pohlaví, pouze nevhodná kuchyně a zákaz návštěv. Nakonec jsme se po dvou 
měsících přesunuli na byt v cca 18. patře přes AirBnb, dál od školy, ale kvalitativně více 
dostačující. 
  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Kolej cca měsíc před příletem.  

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? V kampusu několik kantýn, jídlo je 
obecně velmi levné ale méně kvalitní, než v ČR a především hygienické návyky jsou horší. 
Doporučuji vlastní vaření 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) – obed ve street food stánku 
cca 30-50kč, v restauraci 50+ Kč. Cen potravin asi třikrát nižší, než v ČR 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) – Nejlepší je pořídit 
si vlastní motorku/ skůtr, MHD defacto neeistuje, možnost používat uber (GOJEK/GRAB), 
velmi levné, ale na celý rok se nevyplatí 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Ohlásiť se na 
imigračnom oddelení 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  - Ano, povinná prohlídka 

Pracoval/a jste během studia? Nie 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Na studentská víza nelze pracovat 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Sportovná zázemí 
školy, cestování po okolí města a případně výlety k moři na Batu Karas a Pandangaran beach 
na surfování. Na konci studia možnost cestovat po JV Asii.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? – Stipendium z Fakulty strojní 
a rektorátu ČVUT 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování 3000Kč 

b) z toho ubytování 1600Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 2000Kč 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu?  -100% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? – Před a v průběhu 
pobytu, celkem 3x, převodem na účet 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) - Doporučujeme UniCredit bank, která nabízí výběry v šude v zahraničí 
zdarma. 

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)? – 
Všechny povinné 

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? 
– Musí se dostavit na studijníí oddělení s výpisem známek. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Výpis známek, 
potvrzení o studiu, Doklad o uznání studia 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Mnohem individuálnější přístup než na v ČR, 
Možnost diskutovat vše s vyučujícími a naučit se odborné předměty v angličtině.  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Zkušenost žít rok v rozvojové zemi je prostě 
k nezaplacení, změna pohledu na život a na problémy vyspělé Evropské společnosti.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky. Nikde nebylo možné najít dostatek ucelených aktuálních 
informací, přiletěli jsme se spostou věcí, které byly potřeba zařídit až na místě z důvodu 
neinformovanosti. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky: Zahraniční univerzita byla nápomocná a ve všem nám vyšla 
vstříc. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano, uvažuji o zahraniční stáži 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Možnost zkusit si, jak vypadá život v takhle 
vzdálené a tolik odlišné rozvojové zemi, jiný způsob výuky ale hlavně jiný životní standart. 
Doporučuji naučit se základy indonéštiny a socializovat se s místní kulturou. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Pouze pravidelné zažívací 
problémy z důvodu odlišného stravování. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


