Základní údaje o studentovi
Fakulta informacnich technologii
Obor studia: pocitacove systemy a site
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. rocnik magisterskeho studia

Zahraniční škola
Země: USA
Název zahraniční školy: K-state (Kanasas State University)
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Computer Science
Jméno koordinátora zahraniční školy: Sara Boro
E-mail koordinátora zahraniční školy: seboro@ksu.edu
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.k-state.edu/abroad/incomingstudents/application-information/ (dostanete vse od Sary Boro)

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: LS 2021
Začátek pobytu: zacatkem srpna
Konec pobytu: koncem prosince
Délka pobytu v měsících: 5 mesicu

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Primarne jsem se o MBD dozvedel od spoluzaku ve skole, mozna jsem aj neco zaslechl pres
PR oddeleni nasi fakulty, ale primarne si toto rikaji studenti mezi sebou a casto se navzajem
podporuji, aby vyjeli do zahranici.

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte
odkaz na web)?
Toto byl neskutecny zmatek, protoze pred prijezdem na KSU, tak se horko tezko sestavuje rozvrh.
Nemaji vypsane predmety, nevite jake maji hodiny, jestli se vubec predmet odstartuje, takze je to
ze zacatku trosku na slepo. Tady je link na catalog predmetu na cele univerzite: https://catalog.kstate.edu/content.php?catoid=1&navoid=5 . Tam je trosku potreba se prohrabat temi obory, kazda
predpona je jiny department.

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Pro registraci na skole jako „incoming exchange student“ budete potrebovat:
•
•
•

Affidavit of Financial Support (potvrzeni o dostatku penez na uctu, sablonu poskytnou)
Copy of passport (staci doma naskenovany pas)
Offical university transcripts (na studijnim oddeleni vam je poskytnou i v anglictine)

•

Protfolio (pouze pro studenty architektury)

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Kratky popis jak na to jsem uvedl. Koordinatorka vam posle mail s tim, ze jste se nominovani a ze se
mate zaregistrovat na jejich strankach. Budete vyplnovat osobni udaje do jejich systemu vcetne
zminenych dokumentu. Po vyplneni cekate na to az vam dojde zprava, ze jste prijati na skolu.

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Jelikoz se bavime o USA, tak vse bylo ciste v anglictine. Pokud si nevyberete studium nejakeho
jineho ciziho jazyka, tak bych si troufl rict, ze vam bude stacit dobra znalost anglictiny. Ale mensi
upozorneni, nekteri americani maji svoje dialekty a nemluvi uplne vzdycky srozumeitelne.

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení
fakulty?
Z katalogu uvedenem vyse jsem si vybral predmety, ktere by me zajimaly a vyplnil jsem dokument
pro uznani studia v zahranici a poslal jsem ho na fakultu. Tam vam ho musi potvrdit, ale bohuzel jak
jsem avizoval, dost pravdepodobne to neni vase posledni verze predmetu, ktere si vyberete.

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení
rektorátu ČVUT?
Tady se vsechno vyplnovalo do portalu Mobility, kde je vsechno relativne prehledne v karte
studenta. Jednalo se o zvaci dopis od KSU (dostanete az vas prijmou), pojisteni na celou dobu
v zahranici, potvrzeny studijni plan od domaci fakulty nez odletite. To by melo byt vsechno snad.

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Toto je velmi slozita kapitola, protoze do USA si musite zazadat o vizum. Postup neni vubec
jednoduchy a spis zde poskytnu odkaz na velvyslanectvi, kde byl uvedeny cely postup pro ziskani
viza. https://cz.usembassy.gov/cs/visas-cs/nonimmigrant-visas-cs/ Kazdopadne k vizum a celkove
koordinaci hodne pomuze pani Boskova z CVUT. Ma v tom prehled a rada vzdycky pomohla, kdyz
jsme meli blbe dotazy :D V kostce, jakmile mate zvaci dopis, tak si muzete zazadat o vizum a tam
vas to bude uz dal smerovat. Musite zaplatit nejak 2 poplatky, sjednat si schuzku na ambasade, oni
vam opet vypisou vsechny dokumenty co na to budete potrebovat. Je to asi nejslozitejsi krok v cele
priprave na vyjezd do USA bych rekl.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Uprimne, v cesku bych vzal pojisteni jen na ty nejnutnejsi veci. Ja mel pojisteni u Unionu, zhruba za
nejakych 8 tisic. Druha moznost byla pojistovna Axa, ale ve vysledku to bylo trosku drazsi nez
Union. Duvod proc radim mensi ceske pojisteni je, protoze KSU po vas bude chtit jejich americke
pojisteni, ktere me stalo lehce pres 1000$ (rok dva zpatky to bylo treba jenom 700$, takze se to
muze navysovat celkem). Toto americke pojisteni vam pokryje vlastne drtivou vetsinu zraneni a

osetreni v jejich univerzitni poliklinice. Byl jsem tam jednou a nic jsem nemusel platit za vysetreni,
jen jsem nahlasil to americke a to bylo vse. Ceske pojisteni jsem nastesti nevyuzil. Obecny problem
by mohlo byt pojisteni na zubare, protoze ten je tam hodne drahy a to americke pojisteni nam ho
nepokryvalo vubec. Nemam k tomu blizsi informace, ale na americke pojisteni bych se zeptal
koordinatora/ky na KSU a co vam to vsechno pokryje atd.

Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Nepotreboval jsem ockovani navic, jen ze nemate tuberkulozu. Kazdopadne bych doporucil si
zkontrolovat platnost vsech beznych ockovani co mame u nas. Jak jsem zminoval, tak maji tam
polikliniku, takze tam se v ramci toho pojisteni muzete nechat naockovat pri nejhorsim.

Cesta tam a zpět
Snad vsechny lety do/z Ameriky leti pres Frankfurt nebo Londyn a ekvivalent v Americe je Dallas a
Chicago. Takze do USA jsem letel pres Praha – Frakfurt – Dallas – Manhattan. Zapomnel jsem
zminit, Manhattan v Kansasu, kde je KSU, ma letiste, ktere je spojene pouze s Dallasem nebo
Chicagem. Zpatky jsem letel z Miami – Londyn – Praha.

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či
letenky.
Muj univerzalni navod na nakupovani letenek je:
•
•
•
•

kupujte zpatecni letenky, je to celkove levnejsi nez dve jednosmerne
zpatecni letenku muzete s dostatecnym predstihem vzdycky zmenit jak cas odletu tak i
misto
letenky HLEDEJTE na vyhledavacich (kiwi, letuska, skyscanner,...)
letenky KUPUJTE primo u dopravce. Kdyz byste chteli provadet zmeny, nastal by jakykoliv
problem, tak nemate prostrednika v teto komunikace (spatna zkusenost s kiwi)

Zpatecni letenky do USA me staly 19 tisic. Jestli budete cestovat po USA, tak pravdepodobne
budete letat. Takze ten muj „navod“ plati i pro lety v USA. Snad vam to usetri stres a problemy co
jsem mel ja.

Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Nevim jestli jsme meli stesti (jel jsem do USA, kdyz byly hranice zavrene a dovolovali jen specialni
viza jako ty nase akademicke), ale na hranicich jsem nemel moc fronty. Jedine co mi kontrolovali
tak byl zvaci dopis, to musite strezit jak oko v hlave. To je vas hlavni dokument. Pak jeste pas,
platnost viza budou kontrolovat a jestli vsechny osobni udaje sedi. Muze se uplne klidne stat, ze vas
„zadrzi“ a budou vas podrobneji zkoumat, ale to se mi nastesti nestalo.

Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Tady je prvni zminka o nejlepsi veci na celem nasem vymennem programu v USA. Kdyz jsme po 24
hodinovem cestovani prileteli do Manhattanu, tak pro nas prijeli nase host families. Pani Boskova
vam o tom bude urcite rikat a ja vam to na 1000% doporucuji. Jsou to starsi lide, kteri maji vazby na

CR a pomahaji vymennym studentum co tam takto prijzdi z CVUTu atd. Rozhodne doporucuji si
zazadat o host family. Hodne vam to pomuze ze zacatku, hodi vas autem kdyz bude potreba a
budete mit kde prespat po priletu do Manhattanu aspon.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Jak jsem zminoval vyse. Mel jsem celkem 3 plany. Prvni byl pred odletem, ktery jsem puvodne chtel.
Potom jsem si sestavil na zaklade otevrenych predmetu a potom jsem mel finalni plan, ktery mi
„pomohl“ sestavit akademicky poradce. Spis mi to komplikoval nez pomahal uprime.

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro
výběr kurzů; možnosti změny kurzů.)
Tyden pred zacatkem skoly je orientation week, kde dostatnete tuny informaci a v tom obdobi si
budete sestavovat finalni seznam kurzu. Moznosti jsou defakto neomezene, jen bych se soustredil
na vas obor, ale rozhodne bych se nebal si neco vyzkouset. System, ve kterem si zapisujete
predmety je starsi a horsi nez nas KOS, takze s tim budete chvili bojovat a ptejte se kolem sebe, oni
uz jsou zvykli, ze se v tom neda vyznat.

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Moje predmety:
•

•

•

CIS-751/551 (NEDOPORUCUJI) – Comuter security – shrnu to citaci pana ucitele,
ktery predmet vyucuje: „Bunch of crap, you don’t need this“. Pokud vas zajima
pocitacova bezpecnost, tak si radeji zapiste BI-BEK nebo NI-REV s panem Kokesem
na FITu a udelate lepe. Z predeslych let jsem byl na ten predmet pozitivne naladeny
a prislo tezke zklamani. Jelikoz jsem prosel uz zminenymi predmety pana Kokese,
tak jsem se na jeho hodiny dival s otevrenou pusou a neveril jsem nekdy svym usim.
Kdyz jsem mel na nej nejaky technicky dotaz at uz ohledne uciva na prednasce nebo
na domaci ukoly, tak mi nedokazal odpovedet. Pohar trpelivosti mi pretekl, kdyz
jsem delal jednu domaci ulohu a on mi rekl, ze musim pouzit presne tyto kroky, jinak
to nebude fungovat a ze nevi proc to funguje. To uz me dorazilo. Pokud jsem vas
neodradil, tak radeji vemte 551, protoze 751 je uplne totozny predmet, jen musite
psat technicky paper na nejake tema.
CIS -501 (DOPORUCUJI) – Software architecture and design – Pro lidi z FITu, je to
predmet temer stejny jako BI-SI1 (softwarove inzenyrstvi). Jelikoz nejsem na oboru
softwarove inzenyrstvi, predmet me na FITu moc nebavil. Naopak v USA tuto verzi
predmetu jsem si podstatne uzil vic, bylo to mnohem vice interaktivni a pan Jose
Valenzuela co predmet uci je dobry. Obcas to bylo trosku otravne nektere ukoly, ale
nemyslim si, ze by mi to zkazilo pohled na tento predmet.
CIS -625 (NEUTRALNI)– Concurent Software Systems – Pokud jste uz na magistru na
FITu, tak znalosti predmetu NI-PDP daleko predci znalosti tohoto predmetu. Meli
jsme tam projekt, ktery pri spravne volbe muze byt zajimavy, ale nejvetsi sranda
byly hodiny. Nebyly povinne, ale to protoze jsme ani na tech hodinach neprobirali

•

•

latku, kterou bychom se meli ucit. Hodiny ve skole byly takovy pokec a musel jsem
se ucit nektere veci doma, coz mi trosku pripada postavene na hlavu, ze bych chodil
na hodiny kde me vlastne neuci napln toho predmetu
ENGL335 (DOPORUCUJI)– Film – Vystoupeni z komfortni zony a vyzkouseni si
kompletne jineho oboru pro me. Super predmet, super vedeni, zabavne, delali jsme
kritiky filmu a diskuze nad kinematografii, meli jsme projekt na maly film. Hodne
dobre se tam poznate s Americkymi studenty a muzete si tam udelat kamarady.
PSYCH110 (NEUTRALN) – General Psychology – Predmet jen s hromadou prednasek,
ktere nekdy byly spis takova anatomie mozku. Nektere prednasky a to jak
psychologie jako vedni obor funguje jsou zajimave, takze pokud se nejak zajimate o
psychologii, muzu doporucit.

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?
Zadna nebyla.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.
Predmety jsem uz zhruba popsal jaka je jejich napln a me hodnoceni. V porovnani s CVUT, tak u nas
jsou predmety mnohem vic technictejsi a zkoumame veci vice do hloubky. V nekterych predmetech
v USA se mi hodne libilo to, ze jsme byli vlastne nuceni k tomu se bavit mezi sebou o probiranych
tematech primo na hodine a delali ty hodiny vic interaktivni. U nas je to spis o predani vedomosti a
to jak je zpracujeme je na posluchaci.

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Kvalita vyuky... jak jsem to shrnul vyse. Kazda strana ma sva pro a proti, ale obecne bych rekl ze
kvalita vyuky je lepsi na CVUT.

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v
rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)
Maji na to svuj portal, kde najdete vetsinu materialu. Musim upozornit ze ne vsichni vyucujici davaji
slajdy z prednasek a kdyz davaji tak znacne osekane a predpokladaji ze si delate poznamky, takze
bych na to tolik nespolehal. Nic jsem si nemusel kupovat.

Jaká je vybavenost kampusu?
Vybavenost kampusu KSU je trosku na jine urovni nez CVUT. Maji tam stadiony, velka zarizeni na
cviceni, hromadu ruznych laborek vseho mozneho. Vsechno je pomerne nove. Kampus maji moc
hezky a dobre vybaveny.

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku;
možnosti tisku a kopírování)?

Rozhodne mejte vlasnti pocitac. Je to mnohem lepsi a pohodlnejsi. Moc se nepredpoklada, ze byste
nemeli pocitat. Urcite treba v knihovne jsou moznosti jak se dostat na pocitac, ale nedelal bych na
tom cely den domaci ukoly. Tisk a kopirovani je na fakulte k dispozici na skolni karticku.

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce
pro výměnné studenty?
Maji primo budovu na kampusu, kde je oddeleni pro zahranicni studenty a to oddeleni porada akce
a stara se o zahranicni studenty. Hlavne soucasti tohoto jsou tam i ruzne zajmove skupiny pro
zahranicni studenty, takze oznosti je tam dost.

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními
studenty?
Studium probiha s americkymi studenty. Neni udelana nejaka specialni verze pro zahranicni
studenty. Tady jste soucasti hodin co maji i americti studenti, casto s nimi budete aj kooperovat.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Na kolejich Jardine. Pekne koleje, mate vlastni mistnost a je to tam hodne prostorne celkove jako
cela Amerika vlastne.

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Cena ubytovani je soucasti smlouvy KSU a CVUT. Takze za stravovani, ubytovani a skolne jsem
zaplatil jednorazove 45 tisic a mel jsem cely semestr koleje a stravovani, ktere mi pokrylo cely
semestr v jidelne.

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)
Jak jsem zminoval Jardine jsou krasne koleje, prumerne vybavene. Kazdy jsme meli vlastni pokoj,
kde byla mala komoda na obleceni, postel s matraci (bez deky ci polstare), stul a zidle. Pak jsme meli
spolecnou kuchyni a obyvak pro 4 lidi a byly tam 2 koupelny. Tady povleceni, deky ci polstare, s tim
vam pomuzou host families a daji vam neco, takze neni potreba si vozit vlastni.

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Pred odjezdem do USA. Je to vsechno soucasti toho procesu jak se registrujete do jejich systemu,
tak si zazadate o kolej a ve vsem vas bude navadet koordinator/ka KSU.

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?

Maji tam dve velke jidelny Kramer a Derby. Jsou bezvadne vybavene, hodne moznosti jidla, je to all
you can eat. Plati se tam vlastne pocet vstupu, ale to je zahrnute uz vsechno v te smlouve mezi KSU
a CVUT. Takze muzete tam stravit kolik chcete casu a muzete si dat co hrdlo raci. Vyber je tam veliky
od salatu po burgry.

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Obecne je USA trosku drazsi nez CR, ale nic hrozneho. Maji zase naopak celkem velka baleni a
vetsinou nemusite kupovat velke zasoby, protoze mate vstupy do jidelny.

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Po Manhattanu jezdi bus, ktery ma tak strasnou trasu, ze tam dojedete rychleji na kolobezce, kdyz si
ji pujcite. Opet prichazi na radu host families, ktere uchovavaji starsi kola po studentech z minulych
let a pujci vam je na ten semestr. Kolo je tam solidne nejlepsi doprava po kampsu

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Clovek si musi zaridit jen veci spojene se skolou. Na to dostane navody primo od skoly. Asi
nejdulezitejsi je vyridit si skolni karticku.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Po navsteve hor mi zacala casto tect krev z nosu, takze jsem sel na univerzitni polikliniku a tam mi
dali kapky do nosu. Vsechno bylo hrazene z pojisteni. Osetreni bylo v pohode, sestricka prijemna.
Ale nevim jak by to probihalo kdyby se stalo neco vaznejsiho.

Pracoval/a jste během studia?
V ramci privydelku jsem brigadnicil ve skolni jidelne Kramer, kde jsem pracoval v umyvarce a umyval
jsem nadobi. Prijemna prace, idealni na vecer na odreagovani po celem dni skoly.

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Pokud planujete pracovat v USA nejak tak budete potrebovat Social Security Number (SSN). Bez
toho vas nezamestnaji a trva to celkem dlouho, takze idealne zaridit hned po prijezdu.

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Muzu vam doporucit velke posilovny a vsechny mozna hriste, ale mam trosku neco jineho. Na okraji
mesta je velke jezero a spojil jsem se s lokalnim jachtarskym klubem, ktereho jsem se stal clenem.
Za nejake levnejsi clenstvi muzete s nimi chodit na jejich klubove akce a travit s nimi cas na jachtach,
delaji mensi zavody mezi sebou a je to super zpusob jak travit volny cas. Samozrejme je to pro lidi,
ktere nejak zajima vic lode a voda, ale muzu to rozhodne doporucit.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Svou kapsu, penize ze skoly a privydelek z umyvani nadobi :D Zalezi jak moc cestujete a co od toho
ocekvate.

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?
Kdybych sedel na zadku v KSU a chodil jist do skolni jidelny, tak vydaje padaji na krasne cislo 0. Sem
tam jdete do mesta se najist nebo pobavit a to vam nejake penize sezere, ale neni to vubec moc.
Nejvetsi cast penez se spali na cestovani.

Z toho stravování
Nemam presnou castku, ale nebyla moc velka. Odhadoval bych to treba max 100$ mesicne? Zalezi
jak moc se stravujete mimo skolni jidelny, ale rozhodne ma smysl ty vstupy co nejvic vyuzit.

Z toho ubytování
Ubytko uz vubec, je soucasti smlouvy mezi univerzitama.

Z toho na cestování a volný čas
Tady jsou vlastne vsechny vydaje. Prumerovat to moc nejde, byl mesic kdy jsem nikam nejel a pak
mesic kdy se udela nejaky vetsi trip nekam, takze je to hodne individualni. Cestovani neni levna
zalezitost, ale co se tyce financi, tak muzu doporucit cestovat ve skupine treba 4 lidi. Vlezete se do
auta vsichni a lepe se deli naklady na pujceni auta, ubytovani na cestach atd.

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
I po stedrem prispevku nad ramec prvni smlouvy tak jsem mel pokryte vydaje tak z 60%. Zas musim
upozornit, hodne jsem cestoval, takze kdyz budete cestovat mene, procenta budou uplne nekde
jinde. Muzu s klidnym svedomim rict, ze kdybyste necestovali, tak se vratite jeste s penezi od skoly,
a to hlavne diky te smlouve mezi CVUT a KSU.

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
V podstate jeste pred zacatkem semestru mi prislo cele stipendium, takze bezva.

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí;
používání české platební karty)
Kdyz jsem tam pracoval, tak jsem potreboval bankovni ucet v americe, aby mi to meli kam posilat.
Takze mel jsem u Sunflower Bank, ale to bylo ciste doporuceni od host family. Uprimne, mel jsem
s tou bankou vic problemu nez uzitku, ale aspon mi mely kam chodit penize z brigady.

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění,
kopírování, materiál, apod.)?
Poplatek za studentskou kartu je v cene smlouvy, pojisteni je muj rocnik 1000$ ale jinak si
nevybavuji nejake vydaje v ramci skoly. Nejvetsi vydaj bylo to pojisteni, ktere vam udela trosku diru
do rozpoctu.

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)?
Vsechno ciste jako volitelne

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?
Vedel jsem, ze mi vsechno uznaji, kdyz ty predmety udelam.

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím
musel/a čelit?
Na FITu se vsechno resi pres studijni oddeleni a skola se s tim vnitrne nejak popere. Vy nemusite
resit nic. Jen dbejte na volbu predmetu, abyste s tim nemeli problemy, ale to by se melo zjistil
behem toho nez tam odletite.

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Krom tech, ktere jsem zadaval pred odjezdem do zahranici, tak si nevybavuju, ze bych odvezdaval
jine dokumenty.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Jelikoz jsem na zahranicni pobyt vyjizdel v pomerne pozdnim stadiu studia na CVUT, tak jsem nemel
moc velky odborny prinos. Predmety vlastne byly vsechny spis takove opakovani znalosti co uz
v nejake podobe mam, mozna nejakych par zajimavosti jsem se dozvedel.

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Naopak osobni prinos je asi to nejvetsi co jsem si z pobytu odnesl. Potkal jsem tam spoustu lidi,
poznal jinou kulturu, vyzkousel jsem si jak to funguje na jine skole a otevrelo mi to mysl.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě
nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky
Ja nemuzu rict kriveho slova. Co se tyce informaci od CVUT, tak jsem byl naprosto spokojen a
vsechno probihalo v pohode.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou - v případě
nespokojenosti uveďte konkrétní nedostatky
Nedelaji tady tyto veci prvni rok, takze i v zahranicni univerzite maji pomerne dobre zajety proces
pro zahranicni studenty. Navic jsou tam dobre vztahy mezi KSU a CVUT, takze jsme tam takovi
proflaknuti, ze tam je ten postup delany aj na miru pro nas.

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Mel, ale uz nemam sanci to stihnout.

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Ty zazitky co mi pobyt dal. Na takovou zkusenost budu vzpominat cely zivot.

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Krom toho, ze logisticky nam to trosku vazlo, tak toho moc nebylo. Vlastne jeden vazny problem tu
byl, pred odletem zpatky domu jsme potrebovali PCR testy ne starsi 78 hodin a sehnat PCR testy
neni uplne jednoducha sranda, kdyz jste v cizim prostredi. Nejvetsi zvrat nastal kdyz jeden z nasi
party byl pozitivni a i prestoze jsme s nim travili dost casu, tak jsme byli vsichni ostatni negativni.
Takze nechavat ho tam samostneho nebylo uplne fajn.

