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Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Informace o možnostech výjezdu jsem získal převážně z internetových stránek
https://studujvesvete.cvut.cz/ a z prezentací, které se konali na stavební fakultě ČVUT.
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na
web)?
Informace o kurzech lze najít na této stránce https://soc.uvm.edu/
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Pro přijetí na zahraniční školu je potřeba mít splněný test z anglického jazyka, který se koná
na rektorátu ČVUT. Zahraniční škola bude chtít vidět certifikát z tohoto testu.
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Dokumentace k přijetí se vyřizuje prostřednictvím registračního formuláře, na který vám
škola pošle odkaz po přijetí.
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Na zahraniční škole jsem studoval v anglickém jazyce.
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?

Na studijním oddělení jsem si nechával podepsat studijní plán a vyzvednul jsem si Transcript
of Records.
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT?
Na rektorát ČVUT jsem odevzdával podepsanou finanční dohodu a darovací smlouvu a před
tím jsem musel nahrát do systému Mobility následující dokumenty: potvrzení o pojištění,
potvrzení o studiu a studijní plán.
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano bylo nutné zažádat o vízum na americké ambasádě v Praze. Je dobré si tam domluvit
schůzku co nejdříve po tom co dostanete zvací dopis od univerzity, jelikož mají plné termíny
tak 2-3 měsíce dopředu.
Schůzka na ambasádě proběhla bez problémů a vízum jsem dostal 3 dny po pohovoru. Na
ambasádu je potřeba si vzít s sebou všechny potřebné dokumenty (pas, zvací dopis od
univerzity, formulář DS-2019, výpis z bank. účtu, potvrzení o zaplacení SEVIS poplatku,
potvrzení o sjednání schůzky na ambasádě, potvrzení o zaplacení schůzky na ambasádě).
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Zahraniční škola vyžaduje, aby příchozí student byl pojištění. Pojištění musí splňovat některé
podmínky dané školou. Jde hlavně o to, aby byli léčební výlohy větší než určitá částku, která
ale nebyla tak vysoká, aby jí klasické cestovní pojištění nepokryla.
Pokud student nedodá pojištění nebo pokud pojištění nebude splňovat podmínky školy, tak
mu škola automaticky naúčtuje jejich vlastní pojištění, které je celkem drahé a nevýhodné.
Tuto možnost bych nedoporučoval.
Já jsem si koupil cestovní pojištění na celý svět od AXA Assistance, které mě stálo okolo
10 000 CZK na 4 měsíce. Pojištění splňovalo všechny podmínky školy s přehledem.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Musel jsem být před výjezdem plně očkovaný proti COVID-19. Ostatní potřebné očkování
jsem již měl (tetanus, meningokok, neštovice, hepatitida B). Ale některé očkování, která
škola vyžaduje nejsou v ČR povinné. Proto škola také nabízí možnost se nechat doočkovat až
na místě, pokud to před odjezdem nestihnete.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Do města Burlington, VT jsem se dopravil letecky z Prahy. Cena zpáteční letenky se pohybuje
okolo 22. tisíc korun.

Nejlevnější letenky jsem našel na portálech Skyscanner a Letuška. Doporučuji si zakoupit
zpáteční letenku, místo dvou jednosměrných. Vyjde vás to mnohem levněji. Pokud si
nebudete jistí datumem návratu, tak doporučuji zakoupit flexibilní letenku, která umožňuje
změnu termínu letu bezplatně.
Procedura na hranicích – co mít u sebe?
U celní kontroly v USA je potřeba mít: pas s vízem J-1, zvací dopis od univerzity a formulář
DS-2019.
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Samostatná cesta z letiště. Osobně bych doporučil Uber, jelikož zde není příliš drahý.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Po prvním týdnu jsem si dva předměty zrušil a jeden nový zapsal. Během prvních dvou týdnu
lze v systému bez problému měnit skladbu předmětů.
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr
kurzů; možnosti změny kurzů.)
Registrace do kurzů probíhá výhradně online na stránkách myuvm.uvm.edu v sekci Registrar.
Zapisování kurzů pro zimní semestr bylo otevřeno od 5.4. až do druhého týdne semestru.
Během tohoto období je možné si skladbu předmětů, jakkoliv měnit.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Doporučil bych předmět ASTR005 – Introduction to Astronomy, který se zabývá úvodem do
astronomie vcelku zajímavou a nenáročnou formou, jelikož nepředpokládá žádné předchozí
znalosti z matematiky ani fyziky.
Dále bych doporučil předmět PEAC083 – Brazilian Jiu Jitsu, ve kterém vás naučí základy
bojového sportu Jiu Jitsu. Tento kurz vede velmi dobrý a sympatický vyučující. Pokud byste se
chtěli tomuto sportu na škole věnovat více je možné se i přihlásit do studentského klubu
BJJ/Judo, který vede stejný vyučující.
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?
Během studia jsem nevykonával žádnou stáž či praxi.
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční
škole a porovnejte s Vaší domácí školou.
Z předmětů, které jsem na škole měl, mi přišlo, že je zde kladen větší důraz na praxi a
skupinové projekty. Součástí projektů bývalo také sepsání reportu (stanovení cílů a míra a
způsob jejich splnění) a závěrečná prezentace. Tento způsob vedení projektů není na ČVUT
tak obvyklý. Za to je na ČVUT kladen větší důraz na teorii, která zde většinou chyběla nebo
byla vysvětlena jen velmi rychle.
Zkouškové zde trvalo akorát týden a zkouškový test neměl takovou váhu na celkovou známku
z předmětu, která se spíše skládala z hodnocení testů a úkolů během semestru.

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Co se týká kvality výuky technických předmětů tak si myslím, že je ČVUT na lepší úrovni. Ale
zase americký styl výuky je o něco více zaměřen na mluvený a psaný projev, který se bude
v budoucnu na škole nebo v práci určitě hodit.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci
výuky či jej bylo nutné koupit?)
Studijní materiály byli většinou zadarmo sdílené na školní platformě Blackboard. Některé
předměty ale vyžadovali, aby si studenti koupili k předmětu knihu, které v některých
případech byli celkem drahé.
Jaká je vybavenost kampusu?
Na kampusu najdete mnoho sportovišť, která jsou volně dostupná, jako např. hřiště na
basketball, fitko, squash, fotballové hřiště atd. Je zde také jedna knihovna, kde jsou patra
rozdělená podle úrovně hluku, proto je to ideální místo pro studium na zkoušky. A po celém
kampusu se lze také dopravovat autobusy.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti
tisku a kopírování)?
Na celém kampusu je dostupná školní Wifi a také Eduroam Wifi. Myslím si, že se zde bez
vlastního notebooku neobejdete. Obzvlášť v době Covidu, během které se začalo ještě více
spoléhat na online materiály. V univerzitní knihovně jsou volně dostupné PC, skenery a
tiskárny. Pro tisknutí je potřeba mít nahrané peníze na školní kartě. Vytisknout jednu
černobílou A4 stojí 0,1 dolarů.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty?
Zahraniční škola pro výměnné studenty pořádala akorát orientační týden. A občas také škola
pořádala společné snídaně, kde se scházeli mobility koordinátoři se zahraničními studenty.
Je zde také klub (International Students Club), který jednou za měsíc také pořádal akce pro
zahraniční studenty (společné váření, quiz night nebo různé hry venku).
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Nebyl jsem v žádných studijních skupinách.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Bydlel jsem na koleji, jelikož univerzita vyžaduje, aby zde zahraniční studenti bydleli.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Ubytování a strava je zahrnuta v darovací smlouvě. Dar činil 45 000 Kč. Měsíčně to tedy
vychází na 11 250 Kč i s jídlem.
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)

Pokoje na koleji bývají většinou po dvou. Zahraniční škola dává nejčastěji zahraniční studenty
spolu na pokoje. Pokoje jsou malé a obsahují pouze postel, skříň a malý stolek pro každého
studenta. Na kolejích lze zdarma využívat školní wifi pro připojení k internetu.
Koleje nejsou příliš vybavené. Je potřeba si přivést vlastní povlečení na postel, polštář a
peřinu/deku. Koupelna a toalety jsou sdílené pro celé patro. Na koleji je malá kuchyňka, kde
je pouze dřez a mikrovlnka.
Moc se mi nelíbilo, že škola vyžadovala i po zahraničních studentech, aby za koleje platili
navíc, pokud tam chtěli zůstat během týdne díkuvzdání, kdy je na škole volno. Proto většina
zahraničních studentů tento týden cestuje než, aby platili za kolej.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Je potřeba vyplnit registrační formulář pro ubytování, jakmile dostanete od školy email. Nic
víc není potřeba zařizovat.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
Na kampusu jsou tři jídelny, které nabízí snídaně, obědy a večery přes celý týden. Jsou
obvykle otevřeny od 6:00 do 20:00.
Jídelny jsou provozovány formou bufetu, kde si každý student sám nabírá již hotová jídla.
Počet vstupů do jídelny je během dne neomezený. Stravování je zahrnuto v darovací
smlouvě.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Potraviny jsem tu moc nenakupoval, jelikož jsme na koleji neměli kuchyň, kde by se dalo
vařit. Cenově je ale vše tak 1-1.5krát dražší než v ČR.
Restaurace jsou zde výrazně dražší než u nás. Jedno jídlo vás obvykle vyjde na 300 kč a jedno
pivo stojí okolo 100 kč.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Ve městě Burlington je poměrně dobré MHD (autobusy), které jsou během pandemie
zadarmo. Nejsem si jistý, jaká byla jejich cena před tím.
Často jsem, ale do centra města chodil pěšky, jelikož je pouze 20 minut chůze z kampusu.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Po příjezdu je třeba si nechat udělat školní kartu. Toto ale s vámi udělají koordinátoři během
orientačního týdne.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Neměl.
Pracoval/a jste během studia?
Nepracoval jsem během studia.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Na kampusu je plno pracovních pozic, kde mohou i zahraniční studenti pracovat. Např. jako
pokladní ve školním obchodu.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
V týdnu jsem nejčastěji trávil volný čas sportem na kampusu, který nebyl nijak finančně
náročný. Dělal jsem bojový sport Jiu Jitsu na které jsem chodil 2 týdně celý semestr a vyšlo
mě to na 2 200. Na kampusu je také fitness centrum, které je zcela zdarma.
O víkendech jsem nejčastěji jezdil s kamarády na výlety do přírody. V okolí je mnoho
možností na turistiku. Ale aby se člověk dostal na někam do přírody tak potřebuje auto.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Využil jsem stipendia ze ČVUT (60 000 kč) a mimořádného stipendia (40 000 kč), které nám
ČVUT vyplatil na konci pobytu.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?
a) z toho stravování
b) z toho ubytování
Stravování a ubytování je zaplaceno v rámci darovací smlouvy (45 000 kč). Na měsíc tedy
vychází strava a ubytování na 11 250 kč.
c) z toho na cestování a volný čas
Cestování – 5 000 kč
Volný čas (sporty, noční život) – 4 000 kč
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
Když do výdajů počítám i letenky a cestovní pojištění tak mi stipendium (vč. Mimořádného
stipendia) pokrylo zhruba 90 % výdajů. Bez mimořádného stipendia by mi stipendium pokrylo
okolo 50 % výdajů.
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Stipendium mi bylo skoro celé zasláno na bankovní účet hned na začátku pobytu. Zbylé tři
tisíce stipendia dostanete až splníte všechny povinnosti po návratu z pobytu.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání
české platební karty)
Platil jsem zde bez problémů českou debetní kartou od České Pojišťovny. Doporučil bych si
ale zařídit účet u banky Revolut, která si neúčtuje poplatky za směny měn. České banky si za
směnu měn obvykle účtují 2.5%. O této bance jsem se, ale dozvěděl až ke konci pobytu.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,
materiál apod.)?
Platil jsem poplatky za některé předměty. Dohromady to bylo okolo 90 dolarů za celý
semestr.

Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?
Získal jsem 26 kreditů.
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?
Domácí škola mi uznala všechny kredity.
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)?
Kurzy mi byli uznány jako volitelné předměty.
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?
Ano, studijní plán jsem vyřizoval v dostatečném předstihu.
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?
Na studijní oddělení fakulty jsem zaslal podepsaný studijní plán spolu s Transcript of Records
ze zahraniční univerzity, který obsahoval totožné předměty. Všechny předměty ze studijního
plánu mi poté byli uznány a zapsány do KOSu.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Studijní plán, finanční dohodu, darovací smlouvu

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Velkým odborným přínosem pro mě bylo zlepšení angličtiny, a to jak hovorové, tak i psané,
která se mi v budoucnu bude v zaměstnání velmi hodit.
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Největším osobním přínosem pro mě bylo seznámení se s lidmi ze všech možných zemí světa.
Díky výjezdu mám nyní větší nadhled, jelikož jsem vypadl z naší české bubliny. Dále jsem se
zde stal více samostatným, jelikož si zde musí člověk vše zařizovat sám.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky
S oddělením na ČVUT jsem velmi spokojený. Na veškeré dotazy odpovídají rychle.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou – v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky
Oddělení pro mezinárodní studenty je na zahraniční škole velmi dobré. Na začátku pobytu
pořádají orientační týden a řeknou příchozím zahraničním studentům všechny důležité
informace. Pokud máte během pobytu nějaký problém, můžete to s nimi kdykoliv řešit. Vždy
mi vyšli vstříc.
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Ano, určitě bych jel znova.
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Nejvíce si cením rozšíření obzorů, poznání jiné kultury a zlepšení anglického jazyka.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Nesetkal jsem s žádným závažným problémem.
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
Nic takového jsem během pobytu nedělal.

