
Základní údaje o studentovi
Fakulta Elektrotechnická
Obor studia Elektronika a Komunikace
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí 3 a 4 semestr navazujícího studia

Zahraniční škola
Země: Francie
Název zahraniční školy: EURECOM
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Communikation 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

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2020/21
Začátek pobytu: 21.9.2020
Konec pobytu: 30.6.2020
Délka pobytu v měsících: 10

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Na stránkách FEL
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?
Viz předešlý odkaz: bakalářský diplom a certifikát o složení anglické 
zkoušky, který je možné složit během studia na EURECOM
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Emailem
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Anglickém jazyce, ale bez znalosti Francouzského jazyka nelze existovat 
(praxe je odlišná od inzerovaného jazyka)
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním 
oddělení fakulty?
Archy pro uznání předmětů pro oba semestry
Pokud je nutné požádat o finanční pomoc (což vřele doporučuji, lokalita je
velmi drahá), pak je nutné podat žádost o financování.
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním 
oddělení rektorátu ČVUT?
Potvrzení od pojištění na celou bodu studia

https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/master-degree-mobile-computing
https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/master-degree-mobile-computing


Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Pro občany EU nikoli
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Cestovní pojištění s pojistkou odpovědnosti za způsobenou škodu
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Ne

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

Díky Covid-19 nevypovídající
Procedura na hranicích - co mít u sebe?

Díky Covid-19 nevypovídající
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.

Díky Covid-19 nevypovídající

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.)
Výběr probíhá před semestrem a ještě v prvním týdnu semestru. Forma je 
pomocí webu, ale škola nemá připravenou podobu plánu pro double 
degree studenty a vše je nutné řešit dodatečně se studijním oddělením, 
kdy nám i tvrdili, že musíme splnit určité předměty, které nebyly součástí 
našeho plánu.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Ne, nepotkal jsem vyučujícího, který by dával zpětnou vazbu, opravoval 
práce před koncem semestru nebo chodil včas na přednášky.

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?
Ne během výjezdu
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů
na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.
Výuka je pouze výklad před tabulí. Profesoři nevysvětlují nad rámec času 
přednášky. Výuka byla způsobem online nebo hybridní. Cvičení byla pouze
jako domácí příprava, kde není brán zřetel na další zadanou práci. Většina 
profesorů zadává práci v druhé polovině semestru, takže není možné si 
práci rozvrhnout. Někdy ani nejsou známé podmínky pro složení předmětu
dříve než pár dní před zkouškou. Na projektech profesoři většinou 



nekomunikují.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Velmi náročné díky formě studia a netransparentnosti.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl 
přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)
Knihy jsou ve většině k vypůjčení v knihovně školy. Pro některé předměty 
neexistuje literatura a profesoři ji nejsou ochotni doplnit ani články.
Jaká je vybavenost kampusu?
Pouze jedna menza, jedna knihovna
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního 
notebooku; možnosti tisku a kopírování)?
PC jsou dostupné ve škole kdykoli. Potřeba vlastního vybavení je, protože 
není možné na PC EURECOM nic instalovat a ne veškeré programy jsou 
instalované. Je nutné podotknout, že byli studenti bez vlastních zdrojů, 
kteří využívali úspěšně pouze vybavení školy.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké 
speciální akce pro výměnné studenty?
Organizuje škola a studenská únie BDE

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

Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Pronájem
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
560 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)
Nutnost najít si vlastní bydlení, škola pomáhá aktivně, pokud se zeptáte. Je
nutnost znalosti Francouštiny, protože smlouva bude pouze franzousky. 
Možnost využít studentských rezidencí. Koleje obsazují pouze domácí 
studenti, kteří mají přednost.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Během měsíce června, ale 
dá se najít i během prázdnin (horší možnost)
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Domácí strava
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) nejsem v 
ČR a nejsem seznámen s tamními cenami

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Kolo jde, ale všude je daleko a v okolí je hodně kopců. Sophia a kampus je 



deleko od měst (Antibes, Nice, Cannes, Valbone), MHD je možné, ale velmi
špatné v porovnání s Prahou a ČR, nejlepší je bydlet v Antibes.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Francouzské číslo a účet v eur – nutný francouský účet, některé služby 
nepřiímají jiné platby než z Francie i když by tomu tak být nemělo.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Ano, očkování, bez jazyka nebo osoby překladatele je to možné, lékařský 
personál ve většině mluví anglicky.
Pracoval/a jste během studia?
Snažil jsem se, ale z časových důvodů to nelze.
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Místní jazyk je prakticky nutnost
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Volný čas není

Finance

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Osobní zdroje, pomoc rodičů a financování ze zdrojů ČVUT
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?
1000 eur ve smes pouze jidlo a ubytování
a) z toho stravování 400 eur
b) z toho ubytování 560 eur
c) z toho na cestování a volný čas 0 – pouze cca 20 euro je na transport
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v 
%) 47-48
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Tři zdroje, jeden vyplacen na začátku každého semestru, ostatní dva 
nezávisle na sobě měsíčně na danný měsíc.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v 
zahraničí; používání české platební karty)
Doporučuji Revolut nebo N26, ale účet ve Francii je nutnost
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, 
pojištění, kopírování, materiál, apod.)?
90 eur za rok na studijní spolky, kterých EURECOM není součástí, ale je to 
povinné

Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?
60
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?
Vše



Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, 
volitelné)?
Povinné, povinně volitelné a volitelné
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?
Nutnost podat před odjezdem srovnávací arch a následně je nutné podat 
žádost o uznání.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Transcript of records, potvrzení o délce studia a tuto zprávu.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Většina studovaných informací nesouvisí s komunikacemi přímo nebo je 
už součástí znalostí z FEL. Díky osobní invenci jsem získal znalost ML.
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Zjistil jsem, že ČVUT a české školy jsou velmi organizované i když to tak 
nevypadá a může se zdát opak. Vím, že nechci pokračovat ve studiu. 
Jediná věc kterou hodnotím pozitivně je, že jsem se mohl podívat a chvíli 
žít v jiném státě a doufám, že mi to pomůže v hledání práce i mimo 
republiku.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě 
nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky

Studium v angličtině – ano to ano, ale bez Francouzského jazyka není 
možné ani podepsat smlouvu se školou, protože ta je povinná, ale není 
anglicky. Místní nemluví anglicky.
Web o víjezdu není aktuální a to i přes připomínky, které jsem k tomu měl.
ČVUT neuvádí datum, ke kterému podat přihlášku na finanční podporu a i 
když jsem ji podal na začátku června bylo o mém stipendiu rozhodnuto až 
na konci září, když už jsem byl ve Francii.
ČVUT počítá s tím, že student bude mít vlastní prostředky předem a pouze
je bude zpětně dorovnávat, bez vlastních prostředků není možné 
odcestovat, zařídit si ubytování.
Není známá převodní tabulka známek, kterou po nás studijní oddělení 
chtělo pro uznání předmětů.
Bez doc. Bečváře se student nedozví nic.
Finanční pomoc není dostačující diky lokalitě.
Během Covid 19 nikdo nezjišťoval jak jsme na tom a ani nikoho 
nezajímalo, jaké jsou problémy, které tato situace přinesla. Nestandartní 
potíže bylo nutné řešit bez pomoci školy.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě 
nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky



Neuvádí poplatek CROUS a ve směs se počítá, že student zná systémy 
země.
Škola vyučuje moderní systémy ale sama je nevyužívá, vše probíhá pouze 
přes mail.
Anketa je anonymní, ale posílá se emailem na studijní oddělení.
Zadávání domácí práce během revision week a po zkouškách.
Profesoři chodí na přednášky pozdě i přes námitky a to i hodinu 
(nejednou).
Neexistuje zpětná vazba nebo opravená a vrácená práce.
Čekání na výsledky zkoušek několik týdnů.
Nejsou znamé podmínky složení předmětů nebo se můžou změnit.
Profesoři vyžadovali znalosti a dovednosti, které nebyly inzerované na 
webu předmětu.
Během covid 19 a s tím spojenými uzávěrami mi chyběla větší 
informovanost a poskytnutí podmínek.
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Ne pokud bude jako tento
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Že to skončilo
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Ano

Odkaz na fotogalerii, blog apod.
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