Základní údaje o studentovi
Fakulta: FIT
Obor studia: Počítačové systémy a sítě
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské

Zahraniční škola
Země: USA
Název zahraniční školy: Kansas State University
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: College of Engineering
Jméno koordinátora zahraniční školy: Sara Boro
E-mail koordinátora zahraniční školy: seboro@ksu.edu
Web zahraniční školy pro výměnné studenty:

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2021/2022
Začátek pobytu: 4.8.2021
Konec pobytu: 29.12.2021
Délka pobytu v měsících: 5

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Informace jsem získal od kamarádů z vyšších ročníku, kteří o výjezdu uvažovali a nebo na
něm již byli.
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na
web)?
Na této stránce se jimi dá proklikat: https://www.k-state.edu/academics/courses/
Nevýhodou však je, že se kurzy celkem mění (především jejich kapacita a to, zda budou
otevřené). Nemusíte se moc trápit výběry předmětů dopředu, stačí je začít řešit cca. 14 dní
před odjezdem. Hodně záleží na vašem zahraničním academic advisor. Ten náš s námi
komunikoval naprosto minimálně a museli jsme se často obracet na naši zahraniční
koordinátorku Saru Boro, která se ho snažila urgovat.
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
K přijetí je potřebný transkript vašich studijních výsledků a pokud máte certifikát z AJ, tak
můžete využit ten a nechat si prominout testy. Pokud děláte v průběhu bakalářského studia
TOEFL, tak si nechte vytisknout certifikát. Pokud tak neučiníte, tak vám s testy nepomůže.
Prý se to ze systému nedá zpětně dostat, i když jste jím prošli. Ostatní dokumenty vám vždy
pošle paní Bošková, kde najdete všechny potřebné informace co a do kdy vyplnit udělat.
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Pošle se paní Boškové.
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
V Angličtině.

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Vše je v mobility a také posláno paní Boškovou emailem.
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT?
Před odjezdem ze zahraniční školy nebylo potřeba odevzdávat nic.
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano bylo, nejdříve vám přijde od zahraniční university zvací dopis (F-1, J-1), který je třeba na
americké ambasádě v Praze. Dále je třeba i pas. Dále je třeba vyplnit „příjezdový formulář“,
na všechny tyto věci dostanete pokyny. Doporučuji si před odjezdem zjistit, kdo ještě z ČVUT
pojede a vyřizovat dokumenty spolu. Ušetříte si spoustu práce a starostí.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
KSU vyžaduje jejich speciální pojištění, které je vlastně k ničemu. Jediné co, tak dostáváte
zdarma léky a nebo s minimálním poplatkem. Co nám bylo řečeno, tak se vztahuje jen na
školní „polikliniku“ Lafene, která je ještě k tomu o víkendech zavřená. Takže když si zlomíte
prst, jako naše kamarádka v pátek, tak vás čekají příjemné dva dny. Na pohotovost se
pojištění nevztahuje. Celkově stojí cca 1000 $. Ano, hodně peněž a málo muziky. Snažili jsme
se pojištění substituovat nějakou levnější alternativou, ale nic nesplňovalo striktní podmínky
vyžadované od KSU. Kvůli tomu jsme si zařídili i české pojištění od Union, které stálo cca
8000 a mělo neomezený budget v případě úrazu, hospitalizace.. Proto jsme byli v Americe
asi jediní, kdo by se nebál pro sebe zavolat sanitku s tím, že se nedoplatí. Celkově pojištění
za cca 30 000 Kč.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Do USA ne, ale při návratu bylo vyžadováno v Londýně, i když se jednalo pouze o transit.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Kupovat letenku s předstihem a naplánovat si nejlevnější odlet. Zároveň koupit i zpáteční,
vychází to nejlevněji. Letenka tam i zpět stála zhruba 20 000 Kč.
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Pas, COVID test, nejlépe očkování, F-1/J-1.
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Vyzvedla nás host family.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Před začátkem semestru ano, poté ne.
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr
kurzů; možnosti změny kurzů.)
Změna kurzu je tuším možná první týden, pak již za velmi vysoké poplatky. Předměty vám
musí schválit academic advisor, který případně musí nastavit příslušné flags (pokud předmět
vyžaduje nějaké předchozí předměty, tak si projde to co jste odstudovali na FIT a nastaví je).

Pokud můžete, vybírejte kurzy s kódem do 5xx. Nám vnutili 7xx v případně jednoho
předmětu a látka je naprosto ekvivalentní, jen budete nuceni sepisovat spoustu paperů
navíc.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Zapsal bych si PSYCH110, předmět je zajímavý a není extra náročný. CIS501 je také zajímavý
předmět, pracujete v něm částečně v teamu, ale i solo. Hodnotím jako takové lepší SI-1. Jede
se sice celkem pomalu, ale alespoň se učí velmi často využívané koncepty. Dále například
FILM, který je časově dosti náročný, ale na oplátku se naučíte dívat na filmy a jiného úhlu.
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?
Ne nebyla.
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční
škole a porovnejte s Vaší domácí školou.
Pro mě osobně bylo studium jednodušší. Zpravidla nejsou na konci zkoušky, ale spousta
projektů během semestru na kterých pracujete. Jede se spíše pomaleji a hodiny často
probíhají formou diskuze. Diskuze mi vyhovovala, jelikož je to jiné než surový výklad látky a
více se poznáte s ostatními kolegy.
Připadal jsem si trochu jako zpátky n gymplu. Povinná docházka, velké množství domácích
úkolů.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Na výuce se trochu promítá fakt, že většina studentů v USA skončí s Bc. Jakožto student
magisterského studia jsem měl mnohdy problém najít předmět, který by mě posunul dále. To
se však vykompenzovalo výjezdem jako takovým, který vás posune hodně a všimnete si toho
pravděpodobně až po příjezdu.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci
výuky či jej bylo nutné koupit?)
Jediné co tak jsme museli koupit hlasovací aplikace iClicker na PSYCH za 600 Kč. Ostatní
materiály byly zdarma.
Jaká je vybavenost kampusu?
Je vidět, že je škola placená. Kampus je obrovský, fit zdarma včetně kurtů na tenis.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti
tisku a kopírování)?
V učebnách počítače jsou, ale je lepší mít vlastní notebook. Wifi je po celém kampusu.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty?
Ano hned první týden a poté několik během semestru.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Nebyl.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Jardine Apartments.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Hrazeno školou.

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)
Asi nejlepší ubytování, jedná se o byt pro různé počty lidí. Vše je hrazeno školou, máte vlastní
pokoj, sociální zařízení a kuchyň.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Co nejdříve, jelikož se Jardine rychle plní.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
Na kampusu je menza, kde si vybere asi každý.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Nedá se posoudit, něco je dražší a něco levnější. Restaurace jsou obecně o hodně dražší.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Kolo, auto, koloběžky.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Vlastní finance a školní.
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Celková částka za pobyt hned po příjezdu.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české
platební karty)
Doporučuju Revolut.
Pokud neplánujete moc cestovat, tak vám ČVUT pokryje drtivou většinu vašich výdajů.

Uznání zahraničního studia domácí školou
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?
30
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?
30
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?
Všechny volitelné
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?
Pokud jsou volitelné, tak by neměl být problém.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Rozhodně doporučuji všem, kteří zvažují. Přinese vám to hodně do života, získáte nadhled a
vytrhnete se ze zajetého stereotypu.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte
konkrétní nedostatky
Skvělé, paní Bošková vám se vším ráda pomůže.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou - v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Odkaz na fotogalerii, blog apod.

