
Základní údaje o studentovi 
Fakulta FIT  

Obor studia Bezpečnost a informační technologie  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí Bakalářské  

Zahraniční škola 
Země: USA, Tx   

Název zahraniční školy: Texas Tech Universitz   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy  

Jméno koordinátora zahraniční školy Bethany Kuwitzky  

E-mail koordinátora zahraniční školy bethany.kuwitzky@ttu.edu  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty : 
https://www.ttuhsc.edu/pharmacy/prospective/intlstudents.aspx 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2020/2021  

Začátek pobytu: 15. ledna 2021  

Konec pobytu: 25. května 2021  

Délka pobytu v měsících: 4   

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

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://catalog.ttu.edu/preview_program.php?catoid=11&poid=8939 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
1.Vizum 
2. Potvrzení o sjednaném pojištění 
3.  potvrzení, že máte alespoň 6000 dolarů na účte – výpis o zůstatku na bankovním účtu  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Nahráváte dokumenty a potvrzení do jejich TTU portálu tak jak Vás o to žádají. Většinou Vás 
instruuje Bethany.  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?  
ENG 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 

1. Musel jsem si nechat předměty které chci studovat 
2. Musel jsem informovat studijni a nechat si do KOSu zapsat výjezd 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

1. Podepsanou finanční dohodu 

  

https://mail.ttu.edu/owa/redir.aspx?C=m0wygX060EWonM-1eWy5EKoMsqK8kdAITeduL-Ut3DVSKFoOQKb6_Mz2ADiY63RJ6wMbnJFAL-Y.&URL=mailto%3abethany.kuwitzky%40ttu.edu


Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ano 

1. Vyplníte formulář o mnoha desítkách otázkách – vyplníte veškeré údaje 
2. Zarezervujete si termín na US ambasádě – rezervace stojí 160 dolarů 
3. Zaplatíte online SEVIS poplatek – 220 dolarů 
4. Přijdete v daný termín na pohovor – nezapomeňte si s sebou potvrzení o zaplacení 

SEVIS poplatku 
5. Vyčkáte na vydání víza – většinou ho musím za 2-5 dní osobně vyzvednout 

 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
ANO - meningokok 
 

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

Cena letenky : zpáteční se pohybuje mezi 18 000 – 30 000Kč, hodně záleží v jaký termín 

letíte a jak moc jste ochotní čekat dlouhé hodiny na letišti 

Cesta z letiště – nejlepší je Uber za 18 dolarů 

  

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas s vizem, DS-2019  

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Samostatná cesta 
 
 

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.) 
Probíhá cca měsíc před  začátkem semestru – Bethany Vás bude informovat – musíte do 
portálu nahrát, které předměty chcete 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Data Structures  

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. 



Co se týče výuky je to trochu více jako na střední. Pořád chodíte do školy, máte hodně úkolů, 
ale jejich obtížnost není nijak extrémní. S progtestem se to nedá srovnávat. Obecně hodně 
věci se dá vykomunikovat. Daleko víc něž u nás. 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Řekl bych, že je to obecně jednodušší. Na druhou stranu učí se daleko víc věcí z praxe což 
byla velká změna.  
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Některé věci bylo potřeba si koupit. Musel jsem si koupit nějaké online přistupy abych mohl 
dělat domácí úkoly. Cca 150 dolarů celkem za vše.  
Jaká je vybavenost kampusu? 
Neuvěřitelná. Najdete tam všechno, je to něco co u nás nikde nenajdete. Sportoviště, hřiště 
prakticky na cokoliv.  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Celou dobu jsem používal vlastní notebook, ale údajně jsou počítače, tiskárny, kopírky 
v knihovně.   
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, na začátku je spousta seznamovacích akcí a her, prohlídka kampusu. Potom jsem se jich 
přestal účastnit takže nemůžu hodnotit.  

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Nebyl. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
West Village B. – kolej v kampusu 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cca 22 000 Kč – není uplně snadné oddělit cenu za ubytování a dining plan – platíte to 
najednou  
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) 

Společná kuchyňka, vlastní pokoj s koupelnou. Máte stůl, postel, šatník. Internet v pořádku – 
wifi. 
Budete potřebovat polštář a peřinu, ale to si budete muset koupit až tam. Jen počítejte s tím, 
že první noc budete spát pod mikinou. 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Bethany Vás bude informovat. Cca 2 měsíce před.  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 



Máte dining plan – v podstatě kredit jak v Menze na ISICu. Po celém kampusu jsou restaurace 
v kterých se můžete na tento kredit stravovat. Doporučuju vybrat jeden z těch větších plánů. 
Jídlo je tam dobré. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Co se týče jídla v obchodem pohybujeme se ve stejné cenové relaci, možná i jemně lepší. 
Služby a restaurace jsou dražší.  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Snad si dobře hledáte kamarády, protože často budete potřebovat někam hodit. Po kampusu 
se to dá zvládnou pěšky popřípadě koupit kolo.  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Ve chvíli kdy už jste tam je to dobrý. Všechno špatné je předtím.  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Ano, v kampusu je „školní lékař“. Zarezervujete si online appointment, vyplníte pár 
formulářů, nahlásíte pojištění a on Vás ošetří. Funguje to výborně.  
Pracoval/a jste během studia? 
Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Můžete nějak pracovat v kampusu – pokud není covid. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Každý si vybere, hraje se tam basketball, fotbal, nohejbal, tenis. Posilovna je tam obrovská – 
co se týče sportovní vyžití každý si myslím najde svoje. 
Výlety – v okolí nic moc není, ale můžete jet třeba do Nového Mexika lyžovat, nebo s někým 
jet na prázdniny domů. Většina věcí je 6 hodin jízdy. 
Kultura – V Lubbocku je jedno muzeum, bohužel už nevím čeho. Často se ale v Lubbocku 
pořádají country konzerty, které jsou velice oblíbené. PS: Pořiďte si klobouk.  
 

Finance 

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

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
38  000 Kč 

a) z toho stravování 10 000 Kč 

b) z toho ubytování 22 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 6000 Kč 

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

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium Vám bude vyplaceno krátce po příjezdu do USA. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 



Revolut – pořiďte si Revolut. Je to nejjednodušší cesta jak vyměňovat dolary. Jejich karta 
funguje téměř všude. 
 

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

Ano, ale nijak vysoké.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?  
13 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
26 

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

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Před odjezdem si musíte nechat schválit studijní plán, takže ano. 
 

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

Pokud si chcete všechno nechat uznat jako volitelný předmět není to takový problém. 
Největší problém je, že si na TTU nemůžete nechat zapsat více jak 13 kreditů. Tzn, zde 
nemůžete získat více jak 26, protože koeficient je 2. To je poměrně hloupé.  

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Potvrzený studijní plán – předměty které budete studovat.  
Potvrzení z banky o zůstatku na účtu – 6000 dolarů 
Potvrzení o očkování – meningokok 
Potvrzení o zakoupení pojištění  

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Pokud bych hodnotil přínos co se týče mého oboru – Bezpečnost informačních technologii, 
přínos určitě nebyl velký. Ovšem co se týče angličtiny tam došlo k obrovskému zlepšení. 
Naučíte se nejen jak hovořit ale i jak v ENG fungovat dejme tomu v nějakém odbornějším 
prostředí, což je trochu odlišné od toho než když si někde povídáte nad pivem.  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
V pořádku. Občas si trochu zatancujete se studijním kvůli uznávání předmětů, ale v celku 
všechno se dá vyřešit. Důležité je věci řešit včas. 

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



Stejné. Pokud věci řešíte včas, všechno se dá vyřešit. Nepříjemné bylo když mi ještě 72 nebyli 
schopni říct kolik budu muset zaplatit za ubytování a dining plan a na Eraider ebillu mi svítilo 
18 tisíc dolarů. To nebylo nic příjemného, ale nakonec všechno dobře dopadlo.  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Že jsem měl šanci poznat Texas a spoustu skvělých lidí.  

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
https://www.depts.ttu.edu/communications/media/image-gallery/ 

 


