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Studijní pobyt v zahraničí   

Akademický rok:    2018/2019 
Začátek pobytu:    14. 1. 2019 

Konec pobytu:    1. 5. 2019 
Délka pobytu v měsících:   4 
 

Aktivity před výjezdem  
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
spolužáci, stránky univerzity  
 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz 
na web)? 
Univerzita má poměrně přehledný web (https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours.html), kde 
jsou informace o všech předmětech vyučovaných na univerzitě. Každá fakulta má ale určitá 
omezení, doporučuji se proto poradit s referentkou zahraniční fakulty, na které budete 
studovat. Mně referentka místní École d’architecture těsně před začátkem semestru poslala 
seznam předmětů, které si lze zapsat na jejich fakultě. Po domluvě si šlo zapsat předměty i 
z jiných fakult. A během cca prvního týdne předměty měnit. 
 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?  
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Viz web: https://www.ulaval.ca/en/international/international-students/student-
exchanges.html  
Já posílal i motivační dopis a portfolio. Také jsem skládal online zkoušku pro určení 
dostatečné úrovně francouzštiny. (Protože jsem neměl žádný jazykový certifikát.) 
 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Nahrání do webové aplikace školy. 
 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?  
Ve francouzštině. Ale díky tomu, že Kanada je bilingvní, jde veškerou administrativu - jak se 
školou tak se státem – vyřizovat v angličtině. S vyučujícími je také možno komunikovat v AJ. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?  
Studijní plán  
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT?  
Kopii studijního plánu, potvrzení o pojištění na celou dobu studia (ULaval požaduje své 
vlastní pojištění; jako doklad jsem uvedl účet o zaplacení poplatku univerzitě; dodal jsem až 
po podepsání smlouvy), potvrzení o zapsání do dalšího semestru (screenshot KOSu), 
podepsanou finanční dohodu. 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)  
Vízum na studijní pobyt kratší 6 měsíců není potřeba, jenutné si jen online vyřídit ETA – 
Electronic Travel Autorization – poplatek je okolo 200 CZK.  
Nad 6 měsíců je nutný Study permit za 150 CAD, vyřizuje se online, ale nově je nejspíš třeba 
osobní návštěva kontaktního místa – které v ČR není. Pro ULaval – jelikož leží v provincii 
Quebec je navíc třeba CAQ – povolení pro studium v Quebecu, které musíte získat pro 
žádost o Study permit. Žádost se posílá poštou a potřebné povolení přijde opět poštou. 
Proto je opravdu třeba začít ihned po obdržení potvrzení o přijetí od univerzity. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
ULaval požaduje zaplacení svého vlastního pojištění. (Celkem jsem škole platil cca 5000 CZK. 
Nebylo možné jiné řešení. Žádné další pojištění, ani cestovní, jsem neměl. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování?  
Do Kanady není potřeba mít žádná speciální očkování.  
  

Cesta tam a zpět  
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Cesta tam: let z Prahy přes Londýn do NYC (cca 8k, těsně po Novém roce), poté bus přes noc 
do Montrealu a poté další bus do Quebecu. Ale existují i rozumné lety do Montrealu i přímo 
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Quebecu. Jako vždy, čím dříve nakoupíte, tím levnější to bude. Po škole jsem zůstával na léto 
v Kanadě. 
 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
U sebe mít: pas, zvací dopis od univerzity, potvrzení o dostatečných financích (nikdo 
nechce), dopis z imigračního (pokud žádáte o Study permit – pobyt nad 6 měsíců). Proběhl 
krátký pohovor s imigračním úředníkem.  
 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.  
Viz víše, do Quebecu jsem cestoval sám, až do svého ubytování. 
  

Průběh studia  
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, do studijního plánu jsem si napsal předměty podle loňského seznamu nabízených 
předmětů a některé předměty se ten rok nevyučovaly, jiné byly navíc. Takže jsem před 
začátkem semestru upravil studijní plán. 
 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.)  
Těsně před začátkem semestru, případně úpravy v prvním týdnu semestru. Vše 
prostřednictvím fakultního koordinátora (či referentů jednotlivých fakult.) Dostal jsem 
seznam předmětů ze školy architektury, které si mohu zapsat, po dohodě si jde zapsat i 
předměty z jiných fakult.  
 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  
Všichni výměnní studenti mají ateliér – Ateliér 6, kde si šlo vybrat ze 4 vyučujících/zadání. Já 
zvolil duo Bertrand Rugier, Pierre Thibauld. Osobně mi první vyučující sedl a druhý moc ne. 
Ale ateliér byl poměrně volný a s vyučujícími se šlo dobře domluvit. Dále jsem měl 
Morphologie Urbaine (urbanistické analýzi), Conservation (takový management památkové 
péče – praktické a podnětné) a kurz francouzštiny (ten mi na FA neuznali, což jsem ale 
věděl.) Výhodou všech předmětů co jsem měl, bylo, že se jim dalo věnovat tolik času, kolik 
student chtěl. 
 
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?  
Nebyla.  
 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou.  
Výuka ateliéru probíhala individuální konzultací a prezentacemi. (Podobné FA, jen jsme 
během semestru dělali dva plnohodnotné projekty.) Mé další předměty byly semináře – 
magisterské a v menších skupinách. Vyučující měl kratší výklad a poté se většinou 
diskutovalo ve skupině, nebo se prezentovali přípravné práce. Na skoro každou hodinu byla 
nějaká příprava – četba či skupinový projekt. Závěrečné hodnocení se skládalo z hodnocení 
dílčí práce. 



 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Předměty, které jsem absolvoval, měly myslím podobnou úroveň. Ale platilo, že intenzitu 
práce si student více stanovoval sám. Oproti jiným školám je fakulta architektury poměrně 
malá, takže např. výběr předmětů není veliký. 
 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?)  
Materiál nám byl zveřejněn v online systému školy, či byl dostupný ve školní knihovně. 
 
Jaká je vybavenost kampusu? 
Fakulta architektury leží v historickém centru Quebecu. Hlavní kampus leží asi 20 min MHD 
od centra. Fakulta má knihovnu a levnou kavárnu. Hlavní kampus má menzy a velké 
sportovní centrum. 
 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)?  
Je třeba mít vlastní NBK, všude je wifi eduroam a různě rozmístěné síťové tiskárny (na 
fakultně architektury i plotry.) Nebo je možné tisknout v tiskovém centru na fakultě 
s obsluhou. 
 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty?  
Univerzitní spolek BVE pořádá informační setkání na začátku semestru a různé sportovní a 
společenské akce. Fakultní spolek také pořádá nějaké akce. 
 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?  
Ano. V seminářích jsem byl vždy s místními studenty. V ateliéru byla většina výměnných 
studentů – většinou Francouzi. V semináři bylo hodně skupinové práce. V ateliéru záleželo 
na zadání. 
  

Praktické otázky pobytu 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?  
Ve sdíleném bytě. 
 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.  
Měsíčně jsem platil 580 CAD – se vším všudy. 
 
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)  
Spolubydlení v bytě s dalšími třemi studenty. Byt s terasou, v centru města, cca 3 min od 
fakulty. (Chtěl jsem bydlet na bytě a blízko fakulty.) Byt byl plně vybaven. Kupoval jsem jen 
povlečení. 



 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?  
Ubytování jsem potvrdil a zálohu zaplatil asi měsíc před odjezdem. 
 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V kampusu jsou menzy (docela drahé). Na fakultě malá kavárna. Já jsem díky blízkosti bytu 
(a cenám jídla ve stravovacích zařízeních) jedl doma. 
 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)  
Potraviny jsou prý cca 1,5 – 2x dražší než v ČR. (Ale já v ČR ceny moc nesleduji.) Hlavně 
zelenina je o dost dražší. Ale díky akcím a velkým balením jde náklady dost stlačit.  
 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Po centru se dá dobře chodit. Měsíční MHD stojí 60 CAD. Město je docela roztahané a tak se 
MHD asi vyplatí. 
 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?  
Směrem ke kanadskému státu není nic třeba. Je třeba se přijít „registrovat“ na univerzitě, 
čím dříve tím lépe. A poté zajít/napsat na studijní zahraniční fakulty, jak je organizován 
začátek semestru. (Čekal jsem, že se mi ozvou, ale nakonec jsem je kontaktoval já.) 
 
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  
Neměl.  
 
Pracoval/a jste během studia? 
Ne. 
 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?  
Na ETA – do 6ti měsíců - nelze pracovat. Na Study permit – pokud studujete 6 a více měsíců 
– teoreticky ano, ale musíte to v něm mít napsané. 
 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).  
V Quebecu jsem byl v zimě – leden až duben. Díky tomu jsem si užil pořádnou zimu. Volný 
čas jsem trávil sportem (skvělé univerzitní sportovní centrum) a se spolubydlícími (výlety, 
kultura, večírky). Díky zimnímu počasí člověk tráví hodně času doma, a tak je důležité si 
dobře vybrat spolubydlící (trávil jsem s nimi rozhodně mnohem více času než se spolužáky.) 
 

Finance  
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?    
Stipendia a peníze od rodičů 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
(bez letenek, pojištění, víz, atd.)   
1400 CAD   



a) z toho stravování  
500 CAD  
b) z toho ubytování    
580 CAD  
c) z toho na cestování a volný čas 
320 CAD    
 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
cca 40%  
 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Téměř celé stipendium jsem dostal asi měsíc po začátku pobytu. Zbytek se dostává po 
odeslání zprávy z pobytu. 
 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
V Kanadě se dá téměř všude platit kartou. Kvůli posílání peněz do zahraničí (za ubytování, 
atd. jsem si zřídil Transverwise.) České karty fungují, je vhodné porovnat předem účty a 
služby. Lokální účet jsem neměl. 
 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,  
materiál, apod.)?  
Před začátkem semestru jsem platil cca 5000 CZK za pojištění, povinně. Za tisk a materiál se 
platí jednotlivě podle spotřeby.  
   

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
V místním systému jsem získal 12 kreditů. 
 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?  
Fakulta mi uznala 23 kreditů; 11 za ateliér a 12 za stáž/PVN (povinně volitelné) 
 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Ateliér soubor staveb jako povinný, ostatní jako PVN. 
 
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? 
Poslední den na zahraniční univerzitě jsem si nechal vystavit potvrzení o době studia. 
Neoficiální transkript jsem si poté vyexportovat ze školního systému MonPortail (známky 
byly zveřejněny asi měsíc po konci semestru. Oficiální transcript se zasílá poštou na adresu 
uvedenou ve školním systému (je třeba si ji na konci semestru změnit z lokální adresy na 



adresu v ČR). Transkript jsem spolu s vyplněným Dokladem o uznání studia v zahraničí (ke 
stažení na webu mobilit) zaslal na studijní oddělení FA, které mi předměty zapsalo do Kosu. 
Ateliér mi byl uznán se známkou jako ATSS, ostatní předměty jako povinně volitelné, bez 
známky. 
 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  
Potvrzení doby studia, Transkript, zprávu z pobytu, uznání studia v zahraničí od fakulty. 
 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení  
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.  
1-2 (Studium mi nepřišlo moc náročné; ale šlo ho absolvovat i s ne moc pokročilou 
francouzštinou. V té jsem se ale díky pobytu hodně zlepšit.) 
 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.  
1 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.  
1-2 (Všichni byli nápomocní a ochotní. Ale některé tipy se člověk dozví jen ústně od 
zasvěcených.) 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole). 
1-3 (Všichni jsou nápomocní, ale ne vše jde předem zjistit. Je třeba být proaktivní a věci si 
zjišťovat, ne jen čekat na informační maily.) 
 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?  
Ano  
 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Osamostatnění, schopnost komunikovat v dalším jazyce. 
 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?  
Ne 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Nemám; ale rád zodpovím jakékoli dotazy, jak písemně, tak osobně. (vojtech.bodlak@gmail.com) 
 
pozn. 
Studium na ULaval mi nepřišlo moc náročné, ale je ve francouzštině. A pozor quebecká francouzština 
je dost jiná než ta z Francie. Také je v Quebecu v zimě opravdu velká a dlouhá zima. 


