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Úroveň studia v době pobytu v zahraničí 
Bakalar  

 

Zahraniční škola 
Země: Korea  

Název zahraniční školy: University of Seoul  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Electrical engineering and Computer science  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Heewon Park  

E-mail koordinátora zahraniční školy: exchangein@uos.ac.kr  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: uos.ac.kr  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2020/2021  

Začátek pobytu: 12/08/2020  

Konec pobytu: 22/01/2021  

Délka pobytu v měsících: 5.5  

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

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://global.uos.ac.kr/iice/study/prEnglish.do?epTicket=LOG 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Zoznam potrebných dokumentov najdete na stránkach fakulty 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Anglický jazyk 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Je potreba mať uznaný zoznam predmetov, ktoré planujete studovat na zahraničnej 
univerzite 
Áno, ale často sa stáva, že nejake kurzy na zahraničnej univerzite nebudú otvorené, takže 
není problem si predmety zmeniť. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

 



Všetky dokumenty sú uvedené v Mobility 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano, vzhľadom k tomu, že som absolvoval studium v zahraničí počas korony, tak bol 
potrebný covid test. Inak zoznam dokumentov je štandartný a najdete ho na stránkach 
veľvyslanectva. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Moja zahraničná unvierzita vyžadovala poistenie na celu dobu studia, každý doporučuje si za 
to priplatit naviac. Mne plne stačilo poistenie pre studentov od ISIC, ktoré ma vyšlo 
3500CZK. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Keď cestujete do Azie, tak je zoznam doporučených očkováni. Do Korei povinné žiadne nie 
sú. 
 

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

Doprava zrejme letecky. Ceny počas korony boli podstatne nižšie. Letel som QatarAirways, 

tam viem len doporúčiť si založit Privilege Club a dodať údaje studenta, mate potom 5kg 

navyše a free WiFi. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Všetko bez problemov, zrejme musite mat pri sebe VISA. Počas Covidu je povinná karanténa, 

takže musite nahlasiť adresu karantény a nejaký kontakt(v mojom prípade landlord Airbnb) 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Samostatná cesta bola bez problemov, počas korony do každej mestskej časti chodil Shuttle 

bus. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Áno, z Covid dovodov priletelo podstatne menej studentov, než bolo príjatých(44/150), takže 
niektoré predmety boli zrušené. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Zahraničná univerzita Vás bude kontaktovať prostrednictov emailu, kde Vám vysvetli celý 
postup. Musite sa zaregistrovať do ich KOSu. Prvé 2 týždne mate možnosť zmeniť predmety. 
Potom už bude možné len zrušiť. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Special Issues in Business and Financial Accounting. Neni to technický predmet, takže bude 
za 4 kredity. Super učitel, nemate žiadne prerequisites. 

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. 
Mal som celý semester online a len testy/skúšky kontaktne. Každý týždeň mate 3h 
prednašky, takže žiadne cvičenia/laboratoória neexistujú. Na každom predmete budete 
každý tyžden dostavať prácu na doma. Celý studijný sýstem je extrémne teoreticky a mám 
pocit, ze nevyžaduje porozumenie preberanej látky. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Toto je dobrá príležitosť si oceniť ČVUT, kde existuje praktická časť štúdia a duraz sa kladie na 
porozumenie látky. Ako student FELu som nebol spokojný s technickými predmetmi, ale 
takto to funguje v celej Korei. V prípade, že planujete vycestovať do Korei primárne studovať, 
tak pravdepodobne budete sklamaný. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
UoS má portal, ktorý slúži na komunikáciu so studentami. Učitel Vám bude pravidelne 
posielať studijne materialy 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Mapu kampusu najdete na stránkach univerzityrzity. Bohužial z COVID dovodov celá výuka 
bola online a neviem objektivne posúdiť aké to je. Jediné čo bolo otvorené sú potraviny a 
coffe shop. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Po celom kampuse máte prístup k Eduroam, internet na koleji je zadarmo. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Za normálnych okolnosti sa organizujú ruzne výlety. Pre nás, kvuli COVIDu zahraničná 
univerzita doporučila sa vyhnuť všetkým stretnutiam. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Na všetkých technických predmetoch nás bolo 50 studentu, z toho max. 4 zahraniční. Kvuli 
online výuke sme sa videli len na skúškach. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Kolej 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Platí sa dopredu za celý semester, cena je 900 000W 

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) 
Cestoval som do Kórei sam, preto Airbnb s neznámym človekom znie divne. Koleje sú buď 
international hall alebo residence hall. International hall je jedna bunka so single 
pokojmi(bud 2 alebo 3), kde mate sdílenu sprchu a WC. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 



V prípade záujmu o kolej, Vám zahraničná univerzita zašle všetky potrebné deadliny. U nás 
tie deadliny boli kvuli COVIDu posunuté 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Počas korony bola v kampuse otvorená 1 menza. Ale v pešej dostupnosti mate minimálne 50 
miest, kde sa dá najesť. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Potraviny sú podstatne drahšie, hlavne ovoce a zelenina.  Ja som si varil len ráno  a nejake 
malé snacks. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Za MHD sa plati 1250W co je basic fare a dale podla vzdalenosti, ktorú prejdete. Ceny na kolo 
sú fakt nízke a sharing system funguje perfektne. Celkovo, MHD v Seoulu  je jedno 
z najlepšich, co som zažil.  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Po príjezdu je potrebne zažiadať o ARC(alien registration card). Naša unvierzita to vyriešila za 
nás, čo ale na ostatných univerzitach takto nefunguje. 

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? 
Nezisťoval 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Počas korony aktivity v kampuse boli obmedzené. Múzea otvarali a zatvarali, takže všetky 
aktivity boli primárne vonku. V Seoulu a celkovo v Kórei mate vela možnosti kam isť na pešiu 
turistiku. Rozhodne doporúčim si spraviť výlet na Jeju a do Busanu. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od ČVUT a vlastné peniaze. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
CCA 18,000-20,000 Kč 

a) z toho stravování 10,000 

b) z toho ubytování cca 4,200 

c) z toho na cestování a volný čas 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
cca 60-70% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium mi bolo poslano na účet pred odjezdem. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Na učet v zahraniči potrebujete ARC. Mne uplne stačil Revolut. 



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? 
26 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
26 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Mal som 2 povinné kurzy, ostatné volitelne. 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Áno, pred odjazdom som odovzdal zoznám predmetov v zahraniči. 

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

Zahraničná unvierzita Vám pošle Transcript, následne vyplnite “Doklad o uznani studia v 
zahranici” a kontaktujete SO. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Od vašej koordinatorky dostanete email: “Co udělat před odjezdem a po příjezdu ze studijního 

pobytu v zahraničí” 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
3/10. Studijný sýstem v Kórei sa mi nelubil a som sa presvedčil o kvalite výuky inžinierov na 
ČVUT. Mal som 4 technické predmety, z toho jeden magisterský  a musim uznať, že s kvalitou 
výuky som nebol spokojný. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
10/10. Studium v Kórei bola nenahraditelná skúsenosť, ktorú urćite každemu, kto sa zaujíma 
o Azijskú kultúru doporučim. Kvuli COVIDu naše možnosti boli obmedzené, ale stretol som 
super ľudi, precestoval som hlavné destinacie, ale určite viem, ze sa tam chcem raz vratiť a 
zažiť Seoul bez obmedzeni. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
10/10 ČVUT už má dlhoročné skúsenosti s odosielanim studentov do zahraničia, takže 
dostanete všetky potrebné informácie. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Starať sa o zahranicných studentov počas korony je fakt náročné, preto nechcem hodnotiť 
nejakou známkou. Zahraničná unvierzita sa snažila na zdielať všetky potrebné informácie na 
život v Seoulu počas korony. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Rozhodne áno. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Skúsenosť života v inej kultúre a nové znamosti po celej Europe. 



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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
 
ig: e_pushkin. Keby mal niekto nejaké otazky, tak ma kludne kontaktujte. 

 


