Základní údaje o studentovi
Fakulta: FIT
Obor studia: Webové inžinierstvo
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: Sara Boro
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?
Fakultný diskord, kamaráti
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?
Dokumenty na stránkach fitu, najpodstatnejší asi Transkript študijných výsledkov
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
So všetkým nám pomáhala pani Bošková
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Angličtina
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Na študijné nebolo potřebné odovzdávať žiadny dokument, všetko sa nahrávalo do mobility
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT?
Nič
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Áno, postup:
1. Podanie prihlášky (130eur)
2. Po obdržaní F-1 letter od školy môžete ísť na ambasádu
3. Zaplatiť SEVIS fee (cca 300eur) po vydaní víz, online

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Poistenie, ktoré odporúćala škola. Alternatíva sa hľadá veľmi ťažko kvôli prísnym
podmienkam na poistku.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Nie

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Letecky, cesta Viedeň – Chicago – Kansas City, odtiaľ ma obrala host family. Kupoval som
jednosmernú letenku kvôli tomu, že som chcel po škole ešte cestovať a nevedel som dátum
návratu, obojsmerná letenka je omnoho výhodnejšia.
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 jedine pomocou Greyhound busu, ktory chodi ale
len raz za deň tak sa to s príletom blbo plánuje, alternativa je letieť priamo do Manhattanu,
kde sú ale drahšie letenky a komplikovanešia cesta.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Áno, behom prvého týždňa.
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr
kurzů; možnosti změny kurzů.)
Niečo si viete prihlásiť sami, niečo musíte rieśiť cez academic advisora. Ak ste študent
magisterského štúdia bude vám odporúčať magisterské verzie kurzu, ktoré sa absolútne
v obsahu nelíšia od bakalářských. Jediný rozdiel je, že při magisterských musíte spraviť
research paper. Takže odporúčam zapisovať len bakalárske verzie.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Najlepší předmět za celé bol ENGL227, Předmět učí Daniel Hoyt. Neskutočne príjemný,
zábavný chlapík. Hodinu sú energetické, zaujimáve s veľmi príjemnou atmosférou. Dokonca
nás pár x pozval na Donut. Ďalší ai najzaujimavejší předmět, čo som asi mal, bol Intro to Deep
Learning, kde sa robia zaujimavé úlohy a látka je podaná veľmi zrozumiteľne, nejde sa úplne
do detailov a vyučujúca sa vám snaží naznačiť skôr hlavnú myšlienku a ako daná věc funguje.
Předmet nie je náročný.
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.

Štúdium je jednoduchšie jako na ČVUT, je tu dosť úloh počas semestra, ale zato skúškové je
formovov väčších zápočtových testov a celé skúškové trvá jeden týždeň. Väčšinou na skúške
nie je ani spodná hranica.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Kvalita výuky v porovnaní s ČVUT by som povedal, že je slabšia.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci
výuky či jej bylo nutné koupit?)
Na ENGL227 je potřebné si zakúpiť knižky, on po vás chce hard copies (kvôli open book
testom), ale v skutočnosti niesu potřeba lebo open book testy sú s pomocou laptopu a
môžete mať iba online verzie.
Jaká je vybavenost kampusu?
Na vysokej úrovni, krásne prostredie. Veľa meista na oddych, štúdium, dve jedálne v blízkom
okoli kampusu, gym, športové kurty.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti
tisku a kopírování)?
Wifi je dostupná v celom kampuse. Prístupnosť počítačov a tlačiarní v Engineering budove.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty?
Áno, hlavne zo začiatku semestra.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Áno

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Jardine Apartments.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Zahrnutá v dohode medzi ČVUT a 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)
Asi najlepšia voľba, blízko kampusu, posilovne, veľmi pekné apartmány. Dá sa ubytovať
s kamarátmi a vybrať si konkrétnu izbu, či apartmán.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Čo najskôr.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
Menza Kramer/Derby all you can eat, vstupy máte vrámci dohody medzi ČVUT a KSU.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Ceny sú vyššie.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Dá sa kúpiť bicykel na fb Marketplace do (50eur), pešo je tiež možnosť do 10 min sa dá byť
v škole. MHD chodí tiež celkom často (zastávky okolo campusu) ktorá je pre KSU študentov
zdarma.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Je potřebné vybaviť wildcat ID v student union.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Nie
Pracoval/a jste během studia?
Nie
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Netuším
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Najviac finančne náročné sú výlety. Dá sa vycestovať počas Thanksgiving prázdnin na East
coast. Poprípade trip do Coloráda na víkend. Aktivity v manhattane sú tiež ool. Napr. Únikové
hry, kino, kemping, rôzne akcie v AggieVille.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Vlastné + školské
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?
700
a) z toho stravování
100
b) z toho ubytování
0
c) z toho na cestování a volný čas
600
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
Keby som necestoval, tak 90%.
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Na začatku semestra celé štipendium.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání
české platební karty)
Používal som revolut účet
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,
materiál, apod.)?
Poistenie 1025 USD

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 volitelné
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?
Áno, ale len jako volitelné
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?
Rieši sa to poslaním formulára referentke, bezproblémove.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Žiadne

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Zlepšenie angličtiny, zlepšenie v IT záleží od skladby predmetov.
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Máte väčší rozhľad, možnosť vidieť US.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky
Výborná
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou - v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky
V poriadku
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Možno
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Naše pivo
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Nie
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
Nemám

