
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta Architektury  

Obor studia: Architektura a Urbanismus  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské studium  

Zahraniční škola 
Země: Kostarika  

Název zahraniční školy: Tecnológico de Costa Rica  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Escuela de Arquitectura y Urbanismo / Laboratorio 
de Arquitectura 7 

 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Raul Ramírez Brenes  

E-mail koordinátora zahraniční školy: raul.ramirez@itcr.ac.cr  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.tec.ac.cr/programas-
internacionales 
 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2020/2021  

Začátek pobytu: 10/02/2021  

Konec pobytu: 06/08/2021  

Délka pobytu v měsících: 6  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od priateľa, starších spolužiakov, web čvut. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
Konkrétne info o predmetoch som nenašla, prehľad je tu: https://tec-
appsext.itcr.ac.cr/guiahorarios/escuela.aspx 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Certifikát zo ŠJ (vie vystaviť učiteľ ŠJ na ČVUT), potvrdenie o štúdiu, CV, motivačný list, 
informačný formulár (poskytne zahraničná škola), zdravotný formulár (poskytne zahraničná 
škola), poistenie.  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Vypísaním a poslaním? 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
španielčina. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán, zvací dopis. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Finančná dohoda, poistenie, opis klasifikácie. 

 



Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Buď víza / odísť z krajiny na pár dní a obnoviť si turistické víza / zaplatiť při odchode pokutu. 
Cenovo to vychádza všetko rovnako, ja som si obnovila turistické víza. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Miestne. Na vstup do krajiny trebalo poistenie na covid, miestne vychádzalo cenovo 
najlepšie, cca 300 usd na 6 mesiacov.  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nie, ale teraz sa vyžaduje buď očkovanie, alebo poistenie na covid. 
 

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

Uber/Taxi cca 20-30 usd, letenka cez skyscanner.  
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Spiatočnú letenku, počas pandémie vyplnený healthpass (zdravotný formulár do kterého sa 
zadáva okrem iného aj kód poistenia), môžu/nemusia vyžadovať miesto ubytovania, proof of 
funds (stačí screenshot z bankovej aplikácie o dostatku financií). 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Uber. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Hneď na začiatku jeden predmet.  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Hneď v prvý deň školy, obmedzenia myslím nie sú, v podstate som si mohla vybrať čo som 
chcela. Mala som predmety z rôznych ročníkov (ateliér magisterský, kreslenie s prvákmi…) 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Ateliér – Laboratorio de arquitectura 7 a 8 (Sergio Alvarez Cabalceta, Andrea Ávila). Fakt 
profi, dobre vedené, rozumné rozvrhnutie a plynutie kurzu. Počas kurzu sme mali aj viacero 
prezentácii od profesionálov z daného oboru k téme čo sme práve riešili v projektoch 
(konštrukcie, požiarna bezpečnost, práca s drevom, akustika…). Takto v kontexte s naším 
vlastním projektom to dávalo väčší zmysel. 

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. 
Kvôli pandémii všetko online, veľmi dobre zorganizovaná online výuka. Veľa práce v skupine, 
hodnotenie počas celého roka ze jednotlivé menšie práce, seminárky, atď. Skúšku som 
nemala ani jednu. A dôležitá vec, hranica na prejdenie kurzu nie je 50% ako u nás, ale 67,5%. 



Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Lepšie zorganizovaná online výuka, presne som vedela čo sa kedy bude diať. Z predmetov čo 
som mala, ani jeden nebol klasický "prednáškový", skôr sa pracovalo s kontextom, v 
skupinách, často prezentácie a projekty počas semestra.. Na druhej strane, na to že to bola 
technická škola som bola trochu popredu čo sa týka vedomostí z konštrukčných a 
technických vecí. 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Bol nám posielaný/vešaný na web. 
Jaká je vybavenost kampusu? 
Tak ako u nás cca. 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Škola má počítače aj pre študentov, ale neskúšala som.  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Na začiatku sme mali uvítací deň, ale to bolo skôr kvôli administratívnym veciam.. Mimo 
pandémie by to bolo možno inak. 

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? 
Tým že bolo všetko online, tak stále inde (airbnb, hostely) 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Rôzne. Cca od 3500 do 9000. 
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) 
Rôzne, často pri oceáne :). Bola to pre mňa flexibilnejšia a zaujímavejšia cesta. 
Internet/elektrina/voda na Kostarike bežne vypadáva tk 2-3 krát do týždňa, čo občas 
komplikovalo výuku, ale v škole s tým rátajú. 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Ja som riešila v priebehu, max pár dní vopred. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V okolí kampusov sú kantýny. 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Tak ako u nás. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD - cena v San José závisí od konkrétneho autobusu. Lacné, ale komplikovaný systém. 
Treba sa vždy opýtať ľudí naokolo. Inak pešo, UBER, atd.  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 



Myslím že nič, jedine študentské víza, ak sa študent rozhodne pre túto možnosť. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Len pcr test.  
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). 
Pláže, hory, sopky, národné parky. Do národných parkov, alebo na vodopády sa často platí 
vstupné, niekedy mávajú študentské zľavy (5-25 usd cca). 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Štipendium (dvojnásobné), finančná podpora pre DPP. 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 
Cca 16 000 Kč 
a) z toho stravování 
5000 Kč 
b) z toho ubytování 
3500-9000 Kč 
c) z toho na cestování a volný čas 
3000  
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Kvôli pandémii som mala dvojnásobné, takže myslím že úplne. 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Prvé pred odjazdom, druhé asi v poslednej tretine pobytu. Z každého mi bude vyplatených 
3000 Kč na konci pobytu. 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Nemala som, platila som českou kartou a vyberala som si v bankomatoch (poplatok 125 Kč) 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Áno, na konci za certifikát so známkami a poplatok za zrušenie preukazu, dokopy asi 400 Kč. 
To je myslím všetko. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
20. 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
20. 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 



Ateliér mi bude uznaný (povinné), za zvyšné tri predmety mi bude pripísaných 9 kreditov 
akoby za povinne voliteľné predmety. 
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? 
Zatiaľ neviem.  
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Napísať email, poslať potvrdenie o zaplatení a osobne sa zastaviť. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Atelér super, občas intenzívne, ale naozaj veľmi dobre a logicky rozvrhnuté. Plus skúsenosť s 
narhovaním v iných klimatických podmienkach. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Odporúčam všetkými desiatimi, super skúsenosť.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Myslím že dobre, ak som aj mala nejaké dotazy tak mi bolo poskytnuté info. 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Na začiatku trochu chaos a problém skontaktovať sa s niektorými profesormi, všetci totiž 
všetko riešia cez whatsapp, na maily odpovedajú neskôr alebo vôbec. Inak ok.  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Určite to využijem, tentokrát možno stáž. 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Že som bola pol roka sama. Celkovo načasovanie počas pandémie bolo pre mňa ideál. Úplne 
iný zážitok oproti bežnému erasmu, spolužiakov som videla asi 2krát, ale mne to veľmi 
vyhovovalo. 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Áno, že sa nechcem vrátiť naspäť domov. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
https://www.instagram.com/dorisfrajeris/ 


