
Základní údaje o studentovi 
Fakulta 
Fakulta elektrotechnická 

 

Obor studia 
Elektronika a komunikace – Komunikační sítě a Internet   

 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí 
Magisterské 

 

Zahraniční škola 
Země: Francie  

Název zahraniční školy: EURECOM  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy 
Communication systems  

 

Jméno koordinátora zahraniční školy 
Philippe BENASSI  

 

E-mail koordinátora zahraniční školy 
Philippe.Benassi@eurecom.fr  

 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty 
https://www.eurecom.fr/en/teaching/international-cooperation/student-exchange-programs 
https://www.eurecom.fr/en/teaching 
https://www.eurecom.fr/en/student-life  

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2020/2021  

Začátek pobytu: září 2020  

Konec pobytu: červen 2021  

Délka pobytu v měsících: 10  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
(Francúzsko je v Európe, takže si dovolím túto otázku vynechať) 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/master-degree-mobile-computing  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Tie, ktoré sú aktuálne uvedené na stránkach školy  
https://www.eurecom.fr/en/teaching/international-cooperation/student-exchange-
programs 
(v mojom prípade to bolo CV, kópia pasu/občianskeho preukazu, motivačný list, transcript of 
records v angličtine, certifikát anglického jazyka alebo potvrdenie vysielajúcej univerzity, že 
úroveň angličtiny študenta je postačujúca). 

 

https://www.eurecom.fr/en/teaching/international-cooperation/student-exchange-programs
https://www.eurecom.fr/en/teaching
https://www.eurecom.fr/en/student-life
https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/master-degree-mobile-computing
https://www.eurecom.fr/en/teaching/international-cooperation/student-exchange-programs
https://www.eurecom.fr/en/teaching/international-cooperation/student-exchange-programs


Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Elektronicky 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Archy 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Potvrdenie o poistení, potvrdenie o zápise do semestra 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Nie 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Poistenie na jeden rok do zahraničia pre študentov, približne 200 eur, nevyužila som ho 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nie 
 

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

Tam a späť som sa dopravila autom. Po ceste bolo nutné z hľadiska bezpečnosti minimálne 

jednu noc niekde prespať. Cestovala som zo Slovenska, náklady na cestu (benzín, ďiaľnica) 

približne 600 eur. Cena ubytovania je rôzna, väčšinou okolo 30 až 50 eur za noc.  

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Nikde na hraniciach som kontrolu nezažila. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Neletela som 
 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Nie, robila som len drobné zmeny vo voliteľných predmetoch. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Celý proces je veľmi podobný tomu na ČVUT a študentov ním prevedú v prípade komplikácií 
zamestnanci študijného oddelenia. Registrácia prebieha elektronicky pred začiatkom 
semestra (podobne ako na ČVUT v KOSe), potom je možné robiť zmeny (v rámci študijného 
plánu) počas prvých 2 týždňov. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Odporučila by som kurz Network Modeling. Je to jeden z náročnejších ale za to 
zaujímavejších kurzov, ktorého vyučujúci bol ako jediný z celého EURECOMu schopný 
rozumne rozložiť záťaž a poskytnúť aspoň minimálnu spätnú väzbu počas semestra. 



Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nie 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Viď priložený dokument. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Z hľadiska prístupu vyučujúcich k výuke, spätnej väzby a organizácie predmetov EURECOM za 
ČVUT zaostáva. Viď priložený dokument. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Materiály boli väčšinou zdieľané v elektronickej podobe prostredníctvom moodlu, prípadne 
bolo možné si zadarmo požičať materiály v knižnici. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Pokiaľ viem tak sa tam okrem pár univerzít nachádza menza, bufet, 3 parkoviská pre osobné 
automobily plus parkovisko pre bicykle. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
V budove EURECOMu je niekoľko učební vybavených stolovými počítačmi, je možné tiež 
použiť niekoľko kopírok a tlačiarní. Kopírovanie a tlač je zadarmo ale počet kópií a výtlačkov 
je obmedzený. Vlastný počítač je nutnosť pokiaľ nechcete kvôli každej domácej úlohe 
dochádzať do EURECOMu (možnosť požičania si notebooku od školy na dobu pobytu som 
nevyužila a ani neviem, či je taká služba EURECOMom poskytovaná) 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
EURECOM organizuje rôzne športové aktivity a študentské párty. Bohužiaľ, počas môjho 
pobytu niektoré z aktivít neprebiehali v súlade s protipandemickými opatreniami, a preto 
som sa ich nezúčastnila. 

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

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
V prenajatom byte s ďalšímí troma študentmi EURECOMu. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Približne 560 eur 

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) 
Viď priložený dokument. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Ideálne začať čo najskôr. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Reštaurácie, pekárne, supermarkety. 



Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Drahšie ako v ČR, porovnateľné so SR. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Viď priložený dokument. 

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

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Nie 

Pracoval/a jste během studia? 
Nie 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Neviem 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Pobyt som absolvovala počas pandémie COVID-19 a voľného času som v podstate mala len 
minimum. Toto minimum som využívala na varenie, pečenie, upratovanie, športovanie 
a prechádzky v prírode – finančná náročnosť v podstate nulová ak nerátam cenu potravín. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Štipendium a finančnú pomoc mojich rodičov. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
1000 eur 

a) z toho stravování 
200 - 300 eur 

b) z toho ubytování 
560 eur 

c) z toho na cestování a volný čas 
0 eur 
d) plus náklady za telefón, dopravu (benzín), poistenie domácnosti... 

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

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Na účet z rôznych zdrojov, časť bola vyplatená na začiatku semestra a časť bola vyplácaná 
každý mesiac. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Používala som slovenskú kartu a slovenský účet úplne bez problémov. Účet vo francúzsku 
som si zriadila len z jedného dôvodu – kvôli príspevku na bývanie od francúzskej vlády. 
Pomerne citeľnou nevýhodou bolo to, že štipendium bolo vyplácané v českých korunách 
a nie v eurách (kurz bol v dobe môjho pobytu dosť mizerný). 

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



Každý zahraničný študent musel zaplatiť 90 eur určených na „život a aktivity v kampuse“, čo 
bolo z môjho pohľadu počas pandémie a niekoľkých lockdownov dosť nevhodné, keďže sme 
v kampuse tak 80% času ani nemohli byť. Zároveň jediným miestom, kde sa nám táto 
investícia mohla vrátiť bola menza, ktorá bola tiež väčšinu roka zatvorená. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
59 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
59 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Povinne voliteľné, voliteľné. 

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

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

Je nutné vyplniť formulár a poslať ho na študijné. Jediným problémom bol fakt, že ani jedna 
škola nemala oficiálnu prevodnú tabuľku (stupnice vo Francúzsku a Česku sú odlišné). Na 
EURECOMe som mala pocit, že ani len nevedia, o čo ide. Na ČVUT to chcelo pár e-mailov, aby 
som sa  k tabuľke dostala (ďakujem za perfektnú spoluprácu najmä Ing. Matunovej). 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
doklad o poistení, potvrdenie o zápise do semestra, ToR, potvrdenie o dĺžke štúdia na 
zahraničnej univerzite 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Vyučované predmety sa často venujú moderným témam a vychádzajú z pár rokov starých 
odborných článkov. Vyučujúci sú naozaj odborníkmi vo svojich odboroch, čo preukazuje aj ich 
vedecká činnosť. Bohužiaľ, počas oboch semestrov som sa nedokázala zbaviť pocitu, že výuka 
je pre veľa z nich len niečím, čo ich oberá o čas, ktorý mohli stráviť na ich vlastných 
projektoch a EURECOM je v prvom rade zameraný na výskum a výuka je druhoradá. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Najväčším prínosom pre mňa bola každodenná komunikácia a výuka v angličtine, 
spolubývanie v multinárodnej spoločnosti a možnosť vyskúšať si iný vyučovací systém za 
mimoriadnych okolností spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Informácie poskytované ČVUT sú buď neúplné alebo neprehľadne „porozhadzované“ na 
webe. Veľa informácií je nutné si vyžiadať e-mailom od koordinátorov, pretože nikde na 
webe ani nie sú uvedené a vlastne ani sami koordinátori si často nie sú istí ako postupovať. 
Viac viď priložený dokument. 
O neprehľadných alebo neúplných zdrojoch informácií svedčí aj tento  dotazník. Mnohé 
z otázok sa pýtajú na informácie, pri ktorých som očakávala, že budú poskytnuté ČVUT, 



vzhľadom k tomu, že som nebola prvým študentom, ktorý sa pobytu na danej škole 
v zahraničí zúčastnil: 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole?  
Jak probíhá uznání na domácí škole. 
  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Podobne ako v predošlom bode. Čo sa týka EURECOMu, povedala by som, že informácie 
ohľadom double degree programu sú v niektorých prípadoch ešte zmätočnejšie. Viď 
priložený dokument. 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Bola to skúsenosť, ktorá mi ukázala, ako v reálnom živote môže veľa vecí (ne)fungovať. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Problémy s organizáciou výuky, komunikáciou a hľadaním informácií – viď priložený 
dokument. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


