
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FEL  
Obor studia: Softwarové inženýrství a technologie  
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Bakalářský program  

Zahraniční škola 
Země: USA  
Název zahraniční školy: University of Vermont  
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: -  
Jméno koordinátora zahraniční školy: Sarah van Nostrand  
E-mail koordinátora zahraniční školy: internationalstudents@uvm.edu  
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
https://www.uvm.edu/oie/incomingexchangestudents   

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  
Začátek pobytu: 10. 1. 2022  
Konec pobytu: 13. 5. 2022  
Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Koordinátorka pro program 
Erasmus, který jsem nestihl  
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? https://catalogue.uvm.edu/undergraduate/courses/courselist/   
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?  
Doklad o úrovni jazyka  
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Na rektorátu CVUT  
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Schválení studijního plánu 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Nic, pokud si vzpomínám 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) ano, na stránkách ministerstva 
zahraničí, otravný zdlouhavý formulář 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Klasické pojištění na výjezd u VZP. Cena kolem 
6500  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ano 
 

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

Letenka cca 25tis tam a zpět 

https://www.uvm.edu/oie/incomingexchangestudents
https://catalogue.uvm.edu/undergraduate/courses/courselist/


Koupil jsem si zpáteční letenku, ale teď bych si je asi koupil zvlášť. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas + vízum, dokumenty o covidu, zvací dopis od zahraniční univerzity 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Uber – cca 15 dolarů  
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? ne 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) – vše v systému univerzity, jako v KOSu. Některé kurzy mají 
prerekvizity a některé jsou spíše určeny konkrétnímu okruhu studentů 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Personal Finance and Investing 
 
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? Bohužel ne 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. – přes semestr několik domácích úkolů a testů, finální 
zkouška většinou nebyla. Obecně méně stresující a lehčí než CVUT. Učitelé jsou mírní a dá se 
na všem domluvit, komunikují velmi dobře. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Kvalita srovnatelná 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) – každý předmět doporučuje nějakou knihu/knihy, které se dají na 
univerzitě koupit, já je stahoval online 
Jaká je vybavenost kampusu? Dobrá, ubytování průměrné, několik odpočinkových zón, bufet, 
kavárna, sportovní haly a stadiony 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? Vlastní notebook bych samozřejmě velmi doporučil. Jinak se dá využít PC 
v univerzitní knihovně. 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Ano, stará se o to Office of International Education 
 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Nevím moc, co si pod studijní skupinou představit. Pokud se myslí to, že jsem s nimi v průběhu 
studia pracoval na nějaké práci tak ano. 
 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na kampusu 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. – platila škola 
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) – v rámci smlouvy nebyla jiná možnost. Vybavení srovnatelné se 
Strahovem 



Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? - 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Menzy či kavárny na kampusu 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) asi o 50% dražší, záleží na 
druhu zboží 
 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) MHD zdarma, kolo se 
dá zapůjčit za 5 dolaru/den 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Nic krom převzetí klíčů 
od pokoje 
 
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne 
Pracoval/a jste během studia? Ne (krom bakalářské práce pro externí firmu) 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Univerzita nabízí moznosti 
pracovat na částečný úvazek 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). – univerzitní kluby 
(ski/outing/.. club, sportovní aktivity, výlety na kole, .. zájezdy v rámci klubu nejsou drahé +-10 
dolaru) Obecně ale draho je (hospody, restaurace, .. služby obecně) 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Vlastní + prostředky od univerzity 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 5000 průměr 
a) z toho stravování – univerzita 
b) z toho ubytování – univerzita 
c) z toho na cestování a volný čas – 5000 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 50-60% když 
nepočítám výlety do okolních mest atd.. to jsou už pak další nižší desetitisíce 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? až ve druhé půli semestru 
pokud se dobře pamatuji 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Revolut (virtuální) karta 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? tisk je zpoplatněn 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 14 „amerických“ kreditů (28 našich) 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Zažádal jsem o uznání jednoho předmětu za BP 
+ jednoho předmětu za 3 americké kredity 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? BP, PV 
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? 
emailová korenspondence, bez problému 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? nic 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 



Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. – jelikož jsem odjel v 6. semestru tak s mým 
oborem souvisela pouze BP + kurz Artificial Intelligence. V rámci ostatních předmětů jsem se 
rozvíjel v jiných oblastech. Přínos hodnotím jako kladný, průměrný. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. – Zkušenost to byla velmi dobrá, získaný rozhled 
se určitě hodí, člověka ten americký styl uvažování trošku může změnit 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky – dostačující, v pořádku 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky –  v pořádku, velmi dobrá komunikace oddělení pro 
international studenty 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano, během magisterského studia 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Zkušenosti a zážitky, to, že jsem poznal novou 
krajinu, jinou kulturu. 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? ne 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
 


