
 

Základní údaje o studentovi 
Fakulta - FEL  

Obor studia - Otevřená informatika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí  

2. bakaláře  

Zahraniční škola 
Země: Hong Kong  

Název zahraniční školy: 
Hong Kong University of Science and 
Technology 

 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy -  

Jméno koordinátora zahraniční školy 
Suki Chan 

 

E-mail koordinátora zahraniční školy 
isp@ust.hk 

 

Web zahraniční školy pro výměnné 
studenty 
isp.ust.hk 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 18/19  

Začátek pobytu:17.6.19  

Konec pobytu:10.6.19  

Délka pobytu v měsících: 2 

Aktivity před výjezdem 

 

Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? facebook  

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? https://isp.ust.hk/program/courses/ 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? transkript, 
prihlaska, 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? pres web portal  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? anglictina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
studijni plan 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? studijni plan, potvrzeni pojisteni, zvaci dopis 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) ano, pres web prihlasku, vyrizuje 
HKUST 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). CSOB Pojisteni 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? ne 
 

 

https://isp.ust.hk/program/courses/


   

 

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

cca 16-20k, HK je velke letiste, mozne mnoho letu 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? pas 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Uber, odveze az do skoly, cca 900kc, 45min cesty, 

jinak mozno verejnou dopravou, cca 2h 

 

 

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.) online, potvrzeni splneni prerekvizit 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? CENG 1800, vyborny 
prednasejici, zabavne laborky 

 

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. tezsi nez cvut, hodne se vyzaduje tymova prace a 
prace na projektech 

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

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) ucebnice jsem nekupoval, popripade je na kampusu 
knihkupectvi, kde je lze poridit  

Jaká je vybavenost kampusu? vse potrebne je tam, od supermarketu, pres lekare, zubare az 
po kadernictvi 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? eduroam, dostupne verejne pocitace v knihovne, pocitacovych 
ucebnach 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? workshopy, vylety 

 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
ano, ve vsech predmetech byl spolecny projekt kde cleni byli jak vymeni tak lokalni studenti 

 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? kampus 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. cca 10k 

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) v ramci programu, nebyla mozna jina volba, skvele zarizene koleje, 
bydleni po 2 na pokoji, 4 na bunce, spolecna sprcha a zachod. Potreba privest/koupit vlastni 
povleceni, periny, kampus porad otevreny 



 

 

 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? v ramci programu 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? nekolik menz otevreno kazdy den i 
o vikendu, mcdonalds, starbucks, subway v kampusu 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) cca 1.2 drazsi 

 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) skvela mhd, 
mesicne cca 1kk, zalezi jak casto jezdite do centra 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? nic 

 

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? neni mozne behem studia 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). v kampusu zdarma 
mnoho sportovist, hodne narodnich parku, mozna turistika, cesty do Macau 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? stipendium, uspory 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 25k 

a) z toho stravování 8k 

b) z toho ubytování 10k 

c) z toho na cestování a volný čas 6k 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 50 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 90% pred zacatkem 
pobytu 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) revolut, nektere bankomaty neprijimaly, jinak platil kartou 

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

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 6 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 6 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
volitelne 

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? dodat transkript na studijni oddeleni 

 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Vyborne, jel bych opet, skvela skola a 
prostredi 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Vyborne 

 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky Dostacujici 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky Dostacujici 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? moznost porvnani s CVUT 

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

 

 
 


