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Základní údaje o studentovi
Fakulta FSv
Obor studia Inženýrství životního prostředí
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí magisterské

Zahraniční škola
Země: USA
Název zahraniční školy: The University of Vermont, Burlington, Spojené státy
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy
Jméno koordinátora zahraniční školy Emma Swift (she/her)
E-mail koordinátora zahraniční školy Emma.Swift@uvm.edu
Web zahraniční školy pro výměnné studenty
https://www.uvm.edu/oie/incomingexchangestudents

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2021/2022
Začátek pobytu: 23/08/2021
Konec pobytu: 17/12/2021
Délka pobytu v měsících: 4

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Stránky univerzity
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na
web)? https://soc.uvm.edu/
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Certifikát z angličtiny
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Elektronicky
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? V angličtině
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? Žádné
dokumenty jsem neodevzdávala, ale musela jsem si zařídit potvrzení o zapsání do dalšího
semestru a potvrzený srovnávací arch předmětů.
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT? Podepsanou finanční dohodu a darovací smlouvu
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano. Žádost o víza se vyřizuje po
obdržení zvacího dopisu spolu s DS-2019 dokumentem.
1) Pay the SEVIS fee to activate your DS-2019 (online 220$)
2) Complete the Form DS-160 (this is a visa application, 3.520 Kč)
3) Schedule and prepare for the visa interview
Na vízový pohovor jsem si připravila potvrzení o zaplacených dokumentech, výpis
z bankovního účtu (nebyl potřeba), fotku na americká víza (nebyla potřeba), pas a obdržený
zvací dopis s DS-2019. Vízový pohovor probíhal bez problémů (vyjma dlouhého čekání).
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Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Zařídila jsem si pojištění Allianz Optimal. Škola nevyžaduje jejich pojištění v případě, že vaše
pojištění splňuje určité limity. Z tohoto důvodu jsem si zařídila neomezené léčebné výlohy,
které se odrazily na ceně pojištění. Pojištění na celý semestr vyšlo na 15.000 Kč. V rámci
pobytu jsem s pojišťovnou komunikovala 2x (zpoždění letu a zdravotní ošetření) a vše
proběhlo v pořádku s rychlým proplacením.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Ano. Musela jsem si zařizovat Menveo a COVID-19.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Kupovala jsem si letenky na poslední chvíli přímo do Burlingtonu. Cena z Prahy 25.000 Kč
zpáteční. Doporučuji kupovat s předstihem, dají se sehnat levněji. Cesta vlakem z NYC je
zdlouhavá a osobně nedoporučuji.
Procedura na hranicích - co mít u sebe? Pas, DS-2019, Covid test, Zvací dopis
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Vzala jsem si taxíka. Cca 20$, 15 minut na kolej.
Doporučuji jet autobusem, který jezdí přímo ke kampusu (ale pouze během dne).

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano, změnila jsem jeden předmět a jeden si přidala
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr
kurzů; možnosti změny kurzů.) Na všechny předměty jsem potřebovala povolení od
vyučujících, proto je dobré si předměty vybrat s předstihem a napsat vyučujícím ještě, než se
otevře zápis (emaily jsem posílala začátkem dubna). Nicméně předměty lze měnit až do 2
týdne školy. Registrace probíhá přes jejich stránky myuvm.uvm.edu. Veškeré informace
obdržíte mailem od koordinátora. Vše je podrobně vysvětleno a máte čas na zařízení.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Určitě doporučuji GEOG 050
(Morehouse), pak CS021 Python (Horton)
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.
Oproti FSv systém hodnocení založený na průběžné práci, aktivitě a docházce. Předpokládá
se příprava na každou hodinu (připravte se na hodně čtení/ poslech podcastů).
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Kvalita odpovídala mému
očekávání. Výuka je celkově více zaměřena na čtení a psaní esejí. Je vyžadována pravidelná
práce během semestru, ale úspěšné absolvování předmětů je oproti ČVUT jednodušší.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci
výuky či jej bylo nutné koupit?) Knihy je potřeba koupit (velmi drahé), případně půjčit
z knihovny. K mým předmětům jsem naštěstí potřebovala pouze jednu knihu.
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Jaká je vybavenost kampusu? Výborná (knihovna, počítače, 3D tisk, jídelny, malý obchůdek se
vším možným, kavárna)
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti
tisku a kopírování)? Možnost práce na počítačích v knihovně (využívala jsem začátkem
semestru téměř denně). Tisk a kopírování bez problémů na tzv. CatCard. Je potřeba vlastního
notebooku, pakliže pracujete se specifickými programy (na počítačích v knihovně nelze nic
nainstalovat).
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty?
Ano. První 2 týdny je toho nespočet každý den. V průběhu semestru se pak koná několik akcí
týdně pro všechny studenty. Např. kurzy vaření, filmové večery, výlety do přírody, …
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Ano. Všechny předměty jsou s místními studenty.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na koleji
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Zařízeno v rámci darovací smlouvy (45.000, -/semester
včetně jídla)
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)
Ubytování bylo zařízeno v rámci výjezdu. Kolej jsem si nemohla vybrat. Internet funguje
dobře. V rámci ubytování nedostanete povlečení, peřinu, polštář. Doporučuji si přivézt
alespoň prostěradlo na první noc.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Ubytovací zařízení pošle mail, kdy vyplníte
přihlášku k ubytování na koleji.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Velmi dobré. Na kampusu se nachází
několik jídelen otevřených od cca 7:00 – 20:30.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Cca 2-3x dražší. Ale vzhledem
k meal plan toho člověk moc neutratí.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) MHD bylo během
mého semestru po Burlingtonu zdarma (kvůli covidu). Zařídila jsem si půjčení kola na celý
semestr od UVM Bike za 25$ na celý semestr (doporučuji zařídit s předstihem, o kola je velký
zájem).
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? CatCard (něco jako náš
ISIC, ale nahrávají se na to peníze na tisk/kopírování a třeba i placení jídla na kampusu)
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ano. Řešila jsem ošetření kotníku
v rámci Health Services na kampusu. Jsou hodně vytížení. Musela jsem se objednat a zavolat
přesně v 8 ráno, kdy otevírali, abych se dostala další den na řadu. Ošetření nicméně proběhlo
bez problémů a byli se vším ochotní.
Pracoval/a jste během studia? Ne
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Nevím
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Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Výlety na kole (trail okolo jezera, North Beach), Windsurfing, Paddleboarding, farmářské trhy,
spoustu akcí zde také organizuje škola (paintball, koncerty, sportovní akce, apple picking… zdarma). Výlet do NYC (letenky 60$).

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?

Úspory + peníze od rodiny + peníze od
školy.

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?

9.000,-

a) z toho stravování

30 %

b) z toho ubytování

0%

c) z toho na cestování a volný čas

70 %

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

75 %

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej
obdržel/a?

Na bankovní účet během prvních 2 týdnu
studia.

Účet jsem si zde nezařizovala. Všude je
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet
možnost platit kartou (vyjma některých
zřízený v zahraničí; používání české platební karty)
podniků na farmářských trzích).
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za
Minimální náklady na tisk a poplatek za
studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)? laboratoře.

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 i
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?
Uznání předmětů proběhlo bez problému. Obrátila jsem se na sekretariát a vše vyřídila
online.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Potvrzení doby studia, Transcipt of Records, Doklad o uznání studia, Zprávu z pobytu

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Velmi dobrý
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Výborný

General / Obecné

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky. Velmi dobré
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou - v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky Velmi dobré
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Určitě ano.
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Příležitost zažít jinou formu a přístup k výuce.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne.
Odkaz na fotogalerii, blog apod. Nemám, ale pokud máte jakékoliv dotazy, můžete mě
kontaktovat na mailu simona.hrebcova@gmail.com

