
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Strojní  

Obor studia: Výrobní a materiálové inženýrství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 5 ročník  

Zahraniční škola 
Země: Argentina  

Název zahraniční školy: FIUBA  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Facultad de Ingeniería  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Agostina Vaudagna  

E-mail koordinátora zahraniční školy: avaudagna@fi.uba.ar   

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.fi.uba.ar/es/node/747  
 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2018/2019  

Začátek pobytu: 11.3.2019  

Konec pobytu: 12.8.2019  

Délka pobytu v měsících: 5   

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

Informace jsem získal díky pořádání veletrhu na ČVUT (S ČVUT do světa Study Abroad Fair) 
 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
Kurzy se dají najít na téhle stránce, ale po příjezdu se vám stejně vše změní až zjistíte rozpis 
předmětu. http://www.fi.uba.ar/es/node/761 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Vyplnit přihlášku v mobility. Znalost jazyka. Motivační dopis. CV. Doporučující dopis 2x. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Vše prostřednictvím s Rektorátem ČVUT, neboli nahráním dokumentů do své karty 
v mobility. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Studium je možné pouze ve španělštině. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Zápis předmětů, potvrzení o studiu. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Pojištění, zápis předmětů, potvrzení o studiu, dohoda o stipendiu. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Pokud jedete do Argentiny jako turista, tak není potřeba, ale jako student ANO je to novinka 
od letošního roku. Já to nevěděl jako většina studentů, takže jsem si to musel vyřídit na 
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Migraciones v Argentině a ten postup je opravdu zdlouhavý a spíše psychicky náročný. Takže 
doporučuji zajít tady na ambasádu a vyřídit, jak se patří ať máte klid. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Využil jsem pojištění přes ISIC na celý rok. Cena 2900 Kč. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Objednal jsem se do očkovacího centra a zeptal jsem se co mi doporučují a to jsem si dal. 
Dostal jsem očkování na žloutenku A a proti zánětu mozkových blan něco. 
 

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

Jelikož jsem letenku nekupoval moc dopředu, tak byla docela drahá. Celková cena za 

zpáteční letenku byla 29000Kč.  

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Stačí pas. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Záleží, na jakém letišti přistanete, ale já jsem volil Uber jako vždy. Pozor na to, že v Buenos 

Aires je Uber zakázaný, ale přes to funguje. Proto je dobré se zeptat předem jestli je 

možnost platit kartou, protože někdy to chtějí v cash. 
 
 

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

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Jak přijedete, dostanete na studijním papír, na který Vám potvrdí vyučující toho předmětu, že 
u nich můžete studovat. Takže první můžete navštívit předmět a rozhodnout se jestli ho 
chcete nebo ne. Na tohle máte první 2 týdny. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Taller 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ne, pouze nějaké exkurze. 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Jedna výuka trvá většinou 4 hodiny a bývá k večeru. Hodiny jsou hodně teoretické, takže se 
sedí v lavici a poslouchá. Záleží na předmětu. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita je velice vysoká, jelikož mají velké požadavky a důraz na danou látku. Ale na druhou 
stranu je výuka docela dost vyčerpávající. 



Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?)  
Nebylo nutné koupit nic 

Jaká je vybavenost kampusu?  
Velice špatná, jelikož je to statní škola, tak nemají dost peněz a proto v kampusu skoro nic 
nenajdete ani wifi. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Skoro žádná. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Neustále. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Celý národ je moc srdečný a kamarádský, takže rozhodně ano. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Pronajal jsem si pokoj v jednom bytě 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
200 euro 

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) 
Koleje bohužel nemají žádné, tak je potřeba si najít ubytovaní sám v inzerátech  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Záleží na vás. Já jsem si domluvil předem schůzky na inzerátech a jak jsem přijel, tak jsem 
bydlel v hostelu a postupně našel byt který mi bude vyhovovat. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V centru je jsou jídelny co se jmenuji comida por peso a tam si můžete nabrat co chcete a 
jenom vám to zváží a vy zaplatíte je to levné a dobré. Menzu tam nečekejte. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Podobné jako u nás. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD mají metro a autobusy na všechno platí jedna karta kterou vždy přiložíte a vám to 
strhne kredit. Po městě mají všude kola které si zadarmo přes aplikaci můžete půjčovat( 
velice doporučuji). 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Vyřídit průkazku subte na metro. Sim kartu.  

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). 
Cestování. Letenky a autobusy jsou docela za přijatelné ceny, takže doporučuji cestovat. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium a vlastní zdroje 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování 
5000Kč 

b) z toho ubytování 
5000Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 
5000 

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

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Jak odevzdáte všechny dokumenty obdržíte stipendium na svůj účet. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
S tímhle je v Argentině velký problém, protože když si vyberete vaší kartou, tak můžete 
vybrat max 5000pesos a navíc musíte zaplatit jejich bance poplatek 430 pesos plus vám asi 
něco strhne ještě vaše česká banka. Takže jsem to udělal tak, že jsem vždy měsíčně poslal 
místním kamarádům přes https://transferwise.com/ peníze a oni mi je zadarmo vybrali. 

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? 
21 kreditů 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechny 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Uznali mi dva povinný předmět. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ne 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 

Vyšli mi maximálně vstříc. Takže není problém si nechat uznat více předmětů, jenom si 
musíte dát čas a najít si ty správné předměty, které budou vyhovovat kantorům 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Transcript, doklad o uznání studia v zahraničí. 

https://transferwise.com/


Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Studium je velice kvalitní, ne nadarmo je škola 75. v celosvětovém žebříčku. Na druhou 
stranu bych si výuku představoval více ve formě praxe. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Rozhodně doporučuji navštívit tuto zemi, protože člověk zjistí, jak to funguje jinde ve světě 
než v Evropě a uvědomí si hodnoty života a jak se nakonec máme krásně u nás v Evropě. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Všechny informace jsem dostal v emailu a každou otázku mi obratem odpověděli hlavně paní 
Kateřina Bosková, která mne měla na starost. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Musíte být dost trpěliví, protože na oddělení funguje v podstatě jen jedna Paní a 
nespoléhejte, že vám vždy odpoví na email. Jestli chcete mít jistotu, tak je lepši zavolat nebo 
dojít osobně. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Zdokonalení jazyku.  

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


