Základní údaje o studentovi
Fakulta: FIT
Obor studia: Webové inženýrství
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: 27.7.2021
Konec pobytu: 25.12.2021
Délka pobytu v měsících: 5

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Stránky školy + fakultný discord
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na
web)?
https://www.k-state.edu/academics/courses/

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Transkript študijných výsledkov + všetko čo pošle pani Bošková
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Prostredníctvom pani Boškovej.
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Angličtina
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Žiadny všetko je nahrané v mobility + kos
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT?
Nič.
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Áno. Treba si podať prihlášku (cca 130€), dôjsť na ambasádu tam chvíľku pokeckať a víza sú
na svete, nutne dodať, že treba tak urobiť až po obdržaní F-1 letter od školy. Ďalej treba
SEVIS (cca 300€), ktorý sa vybavuje online, keď už sú víza na svete.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Školskú poistku. Skúšal som aj nejaké alternatívne, ale je to fakt zložité a ani jedna z 2 čo
som si našiel nesplňovala požiadavky školy. Takže v prípade, že chcete inú poistku dôkladne
sa informujte u školy či je postačujúca.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
V USA aspoň v dobe kedy som tam bol moc COVID očkovanie neriešili, ale cestou naspäť
bolo treba.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Letel som Viedeň – Chicago – Kansas City, kde nás zobrala host family. Kupoval som
jednosmernú a o dosť viac sa oplatí obojsmerná. Aj keď neviete, kedy sa chcete presne vrátiť
je lepšie kúpiť obojsmernú a prebookovať ju. Ideal je kúpiť letenky hneď po získaní víz.
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
F-1 letter, Pas, Viza, COVID test, Greenpass
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Doprava z Kansas City do Manhattanu je iba pomocou GreyHound busu (cca 25usd), Uber
(150 usd), alebo host family. Prípadne sa dá letieť aj do Manhattanu priamo, ale let je
väčšinou komplikovanejší (tj. viac prestupov)

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Áno, ten sa dá meniť prvý týždeň semestral.
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr
kurzů; možnosti změny kurzů.)
Čo sa dá prihlasite sami čo nie treba napísať academic advisorovi. Pokiaľ ste študent
magisterského štúdia tak vám pravdepodobne odporučí magisterskú verziu daného
predmetu. Nenechajte sa však zmiasť jediný rozdiel je, že na konci musíte prečítať research
paper a urobiť z neho prezentáciu.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Suverénne najlepší predmet celého semestra bol ENGL227 – Video games as Lit. Predmet učí
Daniel Hoyt a je skvelý. Na hodinách udrží vašu pozornosť, síce občas čítate nezaujímavé
knihy, ale jeho hodiny sú vždy energetické a človek sa na nich rozhodne nenudí. Naopak
neodporúčam predmet CIS551/751.
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.

Škola je rozhodne jednoduchšia. Veľa domácich úloh a projektov, ktoré sa na konci odmenia
1 týždňovým skúškovým, kde pokiaľ ste počas semestra poctivo pracovali je skúška iba
formalita (Ani jeden predmet nemal minimum zo skúšky a skúška tvorila zväčša iba 20%
výslednej známky).
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Na KSU bola povinná dochádzka snáď na každý predmet, čo je presný opak v porovnaní
s ČVUT (okrem KAM predmetov 😉). Kvalita výuky je troška slabšia ako na ČVUT. Menej sa
zachádza do detailov a študent je veľakrát ponechaný v situácii, kde ak si to sám nenaštuduje
je to jeden veľký “black box”.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci
výuky či jej bylo nutné koupit?)
Na predmet PSYCH110 bolo potrebné kupiť iClicker (15usd/6mes). Na predmet ENGL227
knižky (50usd).
Jaká je vybavenost kampusu?
Vybavenosť kampusu je na veľmi vysokej úrovni. Veľká knižnica, veľa miest na oddych ale aj
na šport ((beach)volejbalové, tenisové, basketbalové kurty, gym).
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti
tisku a kopírování)?
Počítače sú skoro v každej miestnosti Engineering building + knižnici. Tlačiť a kopírovať sa dá
ako v Engineering building tak aj v knižnici. Wifi je na celom campuse.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty?
Áno je ich fakt veľa obzvlášť prvý týždeň.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Nie.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Jardine Apartments.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Bola zahrnutá v dohode, kt. má naša škola s KSU.
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)
Je to najlepšia možnosť o hocijakej inej ani nemyslite. Jedná sa o apartmán pre 2 až 4 osoby
podľa veľkosti, ktorú si v prihláške zvolíte (Dá sa požiadať aj o ubytovanie s kamarátom).
Pripojenie na internet je súčasťou apartmánu. Ubytovať sa dalo od 1.8 do 16.8 (tušim).
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Čo najskôr.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
Kramer/Derby. Kramer (novo rekonštruovaná menza) sme navštevovali 99% času. Jedná sa o
menzu all-you-can-eat a výber je bohatý.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)

Povedal by som, že ceny sú obecne dražie.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Bicykel je veľká výhoda. Odporúčam sa spýtať host family alebo pohľadať na FB marketplace.
Taktiež odporúčam kúpiť zámok, lebo Vám bicykel v strede semstra ukradnú a musíte zvyšok
chodiť peši... KSU má školský bus, ktorý som využil tak 3x vzhľadom na to, že všetko je od
Jardine apartments relatívne blízko.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Treba si vybaviť Wildcat ID v Student Union.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Ano.
Pracoval/a jste během studia?
Nie.
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Dá sa pracovať v študentských menzách za pekné ceny. (Treba mať avšak americký bankový
účet)
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Ja som veľa navštevoval Rec center, keďže je asi 5 minút peši od Jardine Apartments. Tam sa
dá dobre zacvičiť, ale aj zahrať tímové hry ako (volejbal, basketbal, ping-pong, badminton).
Počas Thanksgiving week som bol navštíviť Boston-New York-Washington DC. Taktiež
odporúčam prísť pred začiatkom semestra 1-2 týždne a pocestovať západne pobrežie
(požičať auto).

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Vlastné a školské.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?
900 eur.
a) z toho stravování: 150
b) z toho ubytování: 0
c) z toho na cestování a volný čas: 750
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
Nebyť cestovania 95%+.
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Všetko naraz na začiatku semestra.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání
české platební karty)
Celý čas som používal slovenskú kredit/debit kartu + Revolut účet.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,
materiál, apod.)?
Poistka 1025 usd. Kopírovanie je zdarma do určitej sumy. Študentská karta sa platí iba ak ju
stratíte.

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)?
Všetko voliteľné.
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?
S voliteľnými predmetmi nie je problém.
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?
Treba poslať veľmi podobný formulár (aký sa posielal na začiatku) príslušnej študijnej
referentke, kt. ho schváli a vy následne nahráte do mobilty. Žiadne problémy nenastali.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Žiadne.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Posuniete sa výrazne v angličtine, čo sa ale IT sektora týka tak silne záleží na predmetoch,
ktoré si zvolíte. Osobne som si skôr zopakoval predmety, ktoré som už na FITe zažil.
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Obrovský. Bez toho cestovania by to stále stálo za to, ale s tým ako Vám prakticky škola dá
možnosť pobehať US je na nezaplatenie. Pobyt mi otvoril oči, dal mi kamarátov, ktorých si
budem do smrti pamätať a naučil ma byť viac samostatný.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky
Nie je čo vytknúť. Komunikácia bola vždy rýchla, stručná a trefná.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou - v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky
Na začiatku semestra nastalo nedorozumenie. Navolil som si predmety + rozvrh na školskej
stránke avšak jednalo sa iba o nejaký hrubý náčrt a v skutočnosti sa tie predmety aj rozvrh
volili inde (dajte si na to pozor).
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Áno.
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Domáce jedlo.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Nie.
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
Fotogalériu ani blog teda nemám, ale pokiaľ by vás niečo zaujímalo neváhajte mi napísať na
študijný email verpe5@fit.cvut.cz.

