
Základní údaje o studentovi  
Fakulta: Fakulta Dopravní      

Obor studia: Technologie údržby letadel  
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2.ročník, bakalářský  
  

Zahraniční škola 
Země: Jižní Korea 
Název: Konkuk University 
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Aerospace Information Engineering 
Jméno koordinátora zahraniční školy: Mr. Dae-Hee Bahk, Deputy Director 
E-mail koordinátora zahraniční školy: ku_exchange@konkuk.ac.kr 
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.konkuk.ac.kr/do/Eng/Index.do 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2020-2021 
Začátek pobytu: 2.03.2021 
Konec pobytu: 21.06.2021 
Délka pobytu v měsicích: 4.5 
 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Na adrese https://studujvesvete.cvut.cz/ 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na web)? 
http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/exchange_student_program_academics.jsp  
 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
http://www.konkuk.ac.kr/eng/jsp/International/exchange_student_program_application.jsp (na této 
stránce je uvědená informaci jak žádat o přijetí na VŠ + formuláře k výplnění) 

1. Výplnit Application Form (pokud chcete bydlet na koleji, tak ještě je potřeba výplnit Dormitory 
Application) a Personal Info Disclorure Consent Form 

2. Transcript of Records (výpis studijních výsledků) – poskytne studijní oddělení 
3. Foto 3.5 x 4.5 
4. Kopie pasu 

 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Posílá si všechno přímo na mail koordinátoru - 
ku_exchange@konkuk.ac.kr (všechno v PDF, kromě foto) 
 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? V anglickém jazyce 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? Studijní plán na 
zahraniční univerzitě – dělá se to přes web https://zahranicnipredmety.fd.cvut.cz/ , pak čekáte na 
schválení panem proděkanem a ústavy. Poslední krok – scválené předměty zapísujete do KOSu. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu ČVUT? 
Studijní plán, zvací dopis z Koreji, potvrzení o pojištění, potvrzení o zápisu do dalšího semestru, 
podepsaná finanční dohoda 
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Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano, je to nejnáročnejší krok ze všech před 
odjezdem. Odkaz na web, kde je podrobně popsán postup jak zažádat o vízum (hledejte typ D-2) a jaké 
dokumenty k tomu potřebujete - http://overseas.mofa.go.kr/cz-cs/wpge/m_8963/contents.do 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Ano, moje univerzita neposkytuje svoje pojištění, takže 
jsem si vybrala jednu z těch variánt, o kterých jsem slyšela. ISIC pojištění, vyšlo to na 3500 Kč (na rok) 
(odkaz na web - https://www.isic.cz/pojisteni/) 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne, ale nevím pokud nepotřebujete nějaké očkování jestli zvolíte 
bydlení na koleji, takže ověřte informaci předem. 
 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. Letenky 
jsem zakoupila přímo na webu Qatar Airways, let bylo přes Dohu (zavazadla 25+7 jsou v ceně), vyšlo to 
kolem 15000 Kč. Není to nejnižší cena, pokud zvolíte cestu s přestupem v Istambulu, vyjde to o 500-600 
korun miň. Vyhledavala jsem ceny na Aviasales (existovala ještě variánta přes Kodaň, ale s kufrem to 
vyjde o 100 eur víc). 
Pokud zvolíte letět přes Dohu, doporučuji si zapojit do Student Club. Dostanete slevu 10% a další 
benefity. 
 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? Přijela jsem, když byla tady špatná epidemologická situace, 

takže kromě pasu a vizu musíte mít ještě negativní test na covid (dělala jsem ho přímo na letišti před 

dnem odletu, pak před check-inem jsem vyzvedla certifikát) a ještě několik papíru, které dostanete od 

posádky letadla a výplníte je před přiletem, takže bych doporučovala mít u sebe propísku. Pak na letiště 

musíte si stáhnout aplikaci, všechny návody na registraci a zadání svých údajů dostanete od pracovníků 

na letišti.  Všechny procedury na hranicích zabírají kolem 2 či více hodin, záleží na počtu cestujících. Ale 

to nebude platit (částečně nebo dokonce i celkem), až si covidová situace zlepší, takže sledujte pokýny 

před výjezdem budete-li potřebovat do karantény. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Máte dvě možnosti jak se dostat do místa vašeho pobytu na 

dobu karantény – taxi nebo autobus. Ceny jsou velmi odlíšné, busem to vyjde levnější (16.000 won do 

Soulu, taxikem to bude kolem 50.000 won či více). Bus jezdí 4x denně, stíhla jsem na poslední bus (ve 

20 hodin), když jsem přiletěla kolem 17 hodin, takže zase si počítejte s časem a frontami na sanitární a 

pasové kontrole na letišti. Pokud ty karantenní opatření nebudou, tak jsou ještě variánta jet vlakem 

přímo do Soulu, pak metrem nebo busem. 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano, všechno se vyřešilo v pohodě. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; 

možnosti změny kurzů.) Máte celkem 4 možnosti si zapsat předměty, první a druhý pokus budete mít 

ještě před odletem do Soulu. Na první pokus jsem si zapsala jenom jeden předmět, většina předmětů 

ani nebyla ještě otevřena. Podařilo se mi zapsat všechny vybráné předměty až na 4.pokus, je to 

normální situace, takže nebojte se, pokud se nepodaří si zaspat všechno najednou. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Academic English 2 s Rebeccou, pokud 

chcete se naučit dobře psát v angličtině (essej, report, review a další písemné práce). Korejština – tady 

nemužů porádit s učitelem, ale celkem korejština pomůže během pobytu. 
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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: výuka byla během celého semestru nekontaktní, jedenkrát jsem byla 

na kampusu a měla jsem konzultace s jedním učitelem, jinak dost času jsme travili v knihovně (budova 

8). Výuka není rozdělená na přednášky a cvičení, je to vždycky něco společného. U většiny je to 

přednáška, kde po každé nějaké části máte řešené úkoly nebo psání kodu (např. na programování). U 

všech předmětu jsem měla záznam přednášky, kterým jsem musela projit během tydnu (tak se počítá 

absence), většinou je to 2 přednášky na každý předmět. Jako domácí úlohy jsme měli odevzdávat 

assignment, jsou to nějaké úkoly, které jsme měli výřešit a odeslat učitelovi. 2 nebo 3 krát za semestr 

jsme měli projekty (individuální, někdy i skupinové). Pořád máte nějakou práci, kterou musíte udělat, 

během semestru není dost volného času. V půlce semestru probíhají midtermy a poslední týden jsou 

final exams. Hodně zkoušek jsme měli ve formátu “open notes” (můžete použivat všechny možné 

zdroje, ale řešení musíte psát sámi, opisování je striktně zakázano). 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Celkem podobná nebo slabší. Výuka 

angličtiny je mnohem silnější než na FD, počitejte se s tím. Výuka na technických oborech je složitá, ale 

dá se to udělat. U takových oboru jako business nabo management je pohoda, mají dost času během 

semestru, kvůli tomu hodně studentů cestovali do Busanu nebo na Čedžu. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej 

bylo nutné koupit?): měli jsme materiály od učitelů, prezentace z přednášek, některé učebnice jsme 

mohli sehnat v knihovně, něco bylo I na internetu, informace stačilo. 

Jaká je vybavenost kampusu? Nejvíce pro vás budou užitečné dvě budovy: Student Union Building 

(č.21) a Knihovna (č.8). Najděte tam místnosti pro samostudium, obchůdek s potravinami, menza. Asi v 

každé budově jsou kavarná nebo restaurace.  

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a 

kopírování)? Kopírování a tisk je k dispozice v knihovně za 50 wonů/strana. Doporučila bych mít vlastní 

notebook i přes to, že v knihovně a jiných budovách jednodušše najděte počitače. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné 

studenty? Orientation week (za týden před začátkem semestru) – neměli jsme ji přímo na kampusu ale 

hodně nám pomohali orgové přes KakaoTalk, zejmena během course registration. Seoul Tour – akce, 

během které 2 buddyho a 2 exchange students měli něco jako exkurze do zajímacvých míst v Soulu, a 

ne jenom turistických. Na konci semestru byli nějaké výlety do Busanu, Andongu a dalších měst za 

nějaký poplátek, nebylo to moc drahý, takže pokud budete mít čas, tak to hodně doporučuji. 

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

během výuky angličtiny jsme měli diskuze přes Zoom, někdy i s učitelkou. Obvykle se student zařádí do 

takových skupin během skupinových projektů, ale jsme takové neměli. 

Praktické otázky pobytu 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?: pokoj v bytu, kde bydlí vlastník 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně: kolem 10500 korun 

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): 

nelíbilo se mi, že na koleje mají spoustu pravidel a nedá se tam vařit. Nepotřebujete asi níc, když budete 

bydlet v byte, obvykle mají už všechno, ale záleží na situaci. 



Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Kolej si můžete zařídit společně s podáním přihlášky, a je 

to 4-měsici dopředu. Pokud mluvíme o vlastním byte, jsem zarezervovala zaplatila jsem za první měsíc 

za 2,5 měsíci. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Všude jsou 7-eleven, GS25, E-Mart nebo další 

málé obchody s potravinami, menza je v Student Union Building. Taky všude je spousta kaváren kam 

byste nešli. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Ceny na jídlo záleží na místě kde se 

nacházíte, dá se sehnat jídlo kolem 5-6 tisíc wonů (110-120 korun), pokud je to korejská kuchyně. 

Všechy západní kuchyně jsou drahé. Ceny na všechny potreviny jsou vyšší než v ČR, jinak moc 

předražené jsou ovoce a zelenina. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Ceny v MHD záleží na to jak 

dáleko jezdíte, základní cena je 1250 wonů. T-Money můžete koupit v GS25 nebo dalších malých 

obchodech, ještě je možnost dobít kartičku studenta, funguje stejně (pokud na kartičce je napsano “T-

Money”, mužete ji dobít přímo v metru). Dobít T-Money můžete taky v obchodech s potravinami nebo v 

metro, ale pozor, dělá se to jenom v hotovosti. Všude můžete najít kola, ceny jsou velmi přijatelné, ale 

problem s tím, že musíte mít účet v korejské bance a taky ARC, jinak se to nedá využit.  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Karanténa, pokud ještě bude 

platit. ARC, budete mít přednášku, kde vám vysvětlí postup. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Musela jsem si vyřidit test na tuberkulózu. 

Udělala jsem přímo na kampusu, v Konkuk University Hospital. Je tam International Clinic, kde nluví 

rusky, anglicky a taky neměcky. Asi nikdo z doktorů nemluví anglicky. Taky jsem musela před odletem 

udělat test na covid. 

Pracoval/a jste během studia? Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Jestli to pamatuji dobře, studentům ze 

zahraničí je zakázano pracovat, ale nejsem v tom jistá. Jinka nevím kdo vlastně má čas pracovat během 

studia… 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost) Dá se cestovat po statu, není 

to drahé. Vím, že byly levné letenky do dalších Azijských zemí, ale hranice jsou totíž zavřené. Pokud 

zajímáte o K-Pop, je možnost se dostat na nějaké music-show (třeba M-Countdown, Inkigayo a další), 

ale nevím jak se to dělá. Je to určitě zdarma. Pak pro studenty jsou nějaké show na Hongdae. 

Finance 
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Stipendium a finanční podpora rodičů 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování – kolem 6-7 tisíc/měsíc 

b) z toho ubytování - průměrně 10500 korun  

c) z toho na cestování a volný čas – 1000-2000 korun/měsíc,  

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

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Převodem na účet. Dostala jsem 

stipendium na začátku března. 



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

platební karty) Doporučila bych založit účet v bance na kampusu, porotože hodně internetových služeb 

a obhodu neberou zahraniční karty. V fyzických obchodech všechno probíhalo bez problému. 

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

apod.)? Platila jsem jenom za tisk, někdo ještě kupoval učebnice korejštiny (za cca 200 korun). 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 21 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 21 

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

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? Poslala 

jsem kopie Transcriptu, přidala jsem známky do aplikace, pak jenom čekat až se ozvou, že všechno je v 

pořádku. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Transcript, tento dopis, 

potvrzení o délce pobytu. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. dostačující 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. dostačující 

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

konkrétní nedostatky - dostačující 

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

konkrétní nedostatky - dostačující 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 

 

 

 


