Základní údaje o studentovi
Fakulta Infornační technolohii
Obor studia Informační systémy a management
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí Bakalař

Zahraniční škola
Země: Seoul, South Korea
Název zahraniční školy: Konkuk Univercity
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Computer Science and Engineering
Jméno koordinátora zahraniční školy
E-mail koordinátora zahraniční školy
Web zahraniční školy pro výměnné studenty
https://english.kku.ac.kr/mbshome/mbs/wwwen/index.do

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2021/2022
Začátek pobytu: 10/02/2022
Konec pobytu: 21/06/2022
Délka pobytu v měsících: 4

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Od CTU
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na
web)? https://studujvesvete.cvut.cz/moznosti-vycestovani/vyjed-na-erasmus-s-cvut/
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Potvrdit znalost
angličtiny, vyplnit formulář pro univerzitu a čekat na odpověď.
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Anglický
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Studentský plán s kurzy na zahraniční univerzitě, potvrzení o studiu
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT? Finanční smlouva
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano. Vízum do Koreje se dělá tři
týdny. Dokumenty které potřebujete, je cestovní pas, anketa, fotografie, potvrzení o studiu v
Praze, Certifikát o obchodní registraci, výpis z banky, lístky
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). V Koreji mají všichni zahraniční studenti
automaticky pojištění, tak jsem toho využila.
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Potřebovala jsem očkování proti koronaviru.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Moje cesta byla v době, kdy byla v Koreji karanténa kvůli koronaviru. Takže jsem potřebovala
ještě ubytování na dobu karantény. Vybrala jsem si variantu od státu, protože vás odvedou z
letiště a odvezou přímo do karanténního hotelu. Na hranici jsi musel mít s sebou certifikát o
očkování, pcr test, ne starší než 48 hodin, cestovní pas, dokumenty o karanténě a ještě jsem
měla dokumenty z univerzity pro přijetí ke studiu.

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano. Protože se mi nepodařilo dostat se na jeden
kurz při registraci kurzů na univerzitě.
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr
kurzů; možnosti změny kurzů.) Kurzy v Koreji jsou registrovány na principu, kdo první měl čas,
ten vzal kurz. Registrace se otevře všem najednou a musíte rychle vybrat požadovanou kurz.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Ano – Advanced Studies in
Mathematics.
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. Měli jsme teorii a pak jsme to aplikovali v praxi. V podstatě
kvůli koronaviru byly kurzy online, takže jsme měli praxi online.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Myslím, že kvalita není příliš
odlišná.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky
či jej bylo nutné koupit?) V podstatě bylo nutné materiály zakoupit samostatně.
Jaká je vybavenost kampusu? mnoho laboratoří a tříd.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku
a kopírování)? Potřebujete svůj počítač, abyste mohli dělat úkoly, ale v laboratoři jsou také
počítače. Tisk je k dispozici i na univerzitním kampusu.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty? Ano, Měli jsme sportovní akce, soutěže a festivaly.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Ne.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Na koleje
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. Nevím. Musela jsem zaplatit hned po celou dobu pobytu.
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) Dvě postele, dva stoly a židle, koupelna v místnosti, žádná kuchyň. Pro
mě to byl nejpohodlnější způsob ubytování
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Hned mi škola poslala dopis, že musím zaplatit
za ubytovnu. Záleží na univerzitě.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? V blízkosti je jezero, můžete chodit na
procházky. Stejně tak v blízkosti oblasti s různými bary a kavárnami
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Protože na ubytovně nebyla
kuchyně, nevím. Pro potraviny jsem nechodila. Ceny v kavárnách a restauracích jsou ale
různé, většinou je jídlo dražší.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Metro, autobusy a
taxi
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Bude třeba se přihlásit na
ARC, to je ID pro studenta.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne.
Pracoval/a jste během studia? Ne.
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Nevím, nepracovala jsem.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Ve volném čase
můžete vidět město, stejně jako existuje mnoho míst, kam můžete jít. Ale jízdenky na vlaky a
autobusy jsou poměrně drahé.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Většinou osobní, protože téměř
celé stipendium jsem dala za pobyt na ubytovně
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 7000 – 8000 Kč
a) z toho stravování ~5000
b) z toho ubytování
c) z toho na cestování a volný čas ~1000 – 2000 možná víc
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 50
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Stipendium bylo plně
vyplaceno na začátku cesty.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání
české platební karty) Použila jsem Český účet a použila českou kartu.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,
materiál, apod.)? Ne

Uznání zahraničního studia domácí školou
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 28
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 6
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? povinné

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? Ne
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Dobrá
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Dobrá
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Dobrá
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole)
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Ano
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Potkala jsem spoustu dobrých lidí.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne
Odkaz na fotogalerii, blog apod. https://www.instagram.com/soul___dp/

