
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FIT  

Obor studia: Teoretická informatika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské    

Zahraniční škola 
Země: Singapur  

Název zahraniční školy: NTU   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: School of Computer Science and Engineering (SCSE)  

Jméno koordinátora zahraniční školy: GEM Trailblazer  

E-mail koordinátora zahraniční školy: GEM-Trailblazer@ntu.edu.sg   

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
https://venus2.wis.ntu.edu.sg/GEMT/Student/StudentLogin.aspx  

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  

Začátek pobytu: 10.1.2022  

Konec pobytu: 9.5.2022  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
O možnosti vyjet v rámci MBD jsem věděl již od prvního ročníku, kdy jsem poprvé zahraniční 
pobyt zvažoval. Informace o MBD se dají jednoduše dohledat na stránkách 
https://studujvesvete.cvut.cz/. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
Na stránce https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main. Výběr předmětů na 
NTU byl ale velký pain, například proto, že potom co jsem si vybral preferované předměty 
z výše uvedené stránky, většina z nich mi byla zamítnuta studijním oddělením na NTU s tím, 
že tyto předměty si exchange studenti zapsat nemohou. Dodatečně nám potom poslali 
velmi strohý seznam předmětů pro exchange studenty, ze kterého jsme znovu vybírali 
vhodné předměty k zapsání, tentokrát již s úspěchem.  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Transcript of Records. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Je potřeba vyplnit form na portále, jehož odkaz přijde emailem. 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán pro studium v zahraničí. 
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Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Zvací dopis, pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí, a studijní plán pro studium v 
zahraničí. 
Bylo nutné žádat o vízum? 
Bylo potřeba zažádat o Student’s Pass. Prvni část aplikace bylo potřeba udělat online a 
druhou část po příjezdu. NTU nám ke všemu dávalo detailní instrukce s dostatečným 
předstihem. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? 
Jednou z povinností všech studentů na NTU je zaplatit tzv. miscellaneous fee, jehož součástí 
je i pojištění, které platí (pouze) na celém území Singapuru. Zhruba v půlce výjezdu jsem 
přišel na to, že ono defaultní pojištění se asi nedá aplikovat na všechny typy zdravotních 
problémů, a také jsem potřeboval pojištění i mimo Singapur. Proto jsem se rozhodl si 
dokoupit ještě cestovní pojištění u Uniqa (hlavně proto, že bylo nejlevnější a stále 
vyhovovalo mým požadavkům). 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Očkování proti covidu. 

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. 
 
Do Singapuru jsem letěl s Qatar Airways přes Doha – cena letu byla cca 12k CZK a to zejména 
proto, že jsem let bookoval až na poslední chvíli, jinak se dalo letěl do 10k. Pro cestu zpět 
jsem využil přímé linky mezi Singapurem a Berlínem od aerolinky Scoot – tento let vyšel na 
krásných 8k (tentokrát jsem již bookoval s dostatečným předstihem). 
Po příletu bylo potřeba předložit: 

• Zvací dopis 

• Potvrzení o očkování proti covidu 

• Účtenku od hotelu, ve kterém bude plněna 10ti denní karanténa 

• Student’s Pass in-principle approval (výstup z první části žádosti o Student’s Pass) 

• Entry approval 

• SG arrival card 
Vyžadovaných dokumentů bylo opravdu hodně, a to nejspíše kvůli rostoucím covidovým 
číslům v době mého příjezdu. 
Ihned po příletu jsem dostal červenou nálepku na triko, která mě nadobro odsoudila 
k samotě na následujících 10 dní – z letiště jsem pak již byl pouze nahnán do náhodného 
taxíku, který mě dovezl na adresu mého karanténního hotelu. 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano. Protože mi mnoho preferovaných předmětů bylo zamítnuto, nebyl jsem s výběrem až 
tak spokojen. Proto jsem se rozhodl docházet na jeden předmět neoficiálně – bylo proto 
potřeba se domluvit s vyučujícím předmětu a s panem proděkanem z FITu. 



Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Registrace byla spuštěna asi měsíc před začátkem semestru. Každý student si měl vybrat 10 
předmětů (ze stránky https://wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main) a seřadit je 
dle preference. Bohužel většina předmětů mi byla zamítnuta s odůvodněním, že mnou 
vybrané předměty nejsou určené exchange studentům (viz text výše). 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Graduate Seminar - Discrete Mathematics I, tento kurz byl v podstatě jen o odpřednášení 
dvou studentem vybraných paperů z oboru Network Science. Za předmět jsou k mání krásné 
4 AU kredity (=8 ECTS) a známka A je téměř jistá. 

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. 
Výuka probíhá podobným způsobem jako na FITu s pár rozdílama – přednášky a cvika 
netrvají 1.5 hodiny jako na ČVUTu, nýbrž 3 hodiny. Dále mi přišlo, že byl kladen mnohem 
větší důraz na skupinové projekty. A v neposlední řadě musím zmínit absenci jakéhokoliv 
feedbacku k odevzdaným pracem a úkolům – vyučující jednoduše udělili body a známky, ale 
jinak neposkytli žádnou zpětnou vazbu.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Studium na NTU bylo mírné zklamání, a to zejména díky absenci feedbacku a osobnějšího 
přístupu ke studentům. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Veškeré materiály byly dostupné na učebním portále https://ntulearn.ntu.edu.sg/. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus NTU je nebe na zemi. Téměř vše je tam k dispozici. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Každý pokoj na kolejích NTU má zavedený internet, jen je potřeba mít vlastní ethernet kabel 
a router (pokud chcete mít na pokoji wifi). 
Po kampusu je také několik knihoven a prostorů pro studování, kde jsou často volně 
přístupné počítače. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano. O všech akcích pro exchange studenty jsem byl informován emailem. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, v rámci skupinového projektu. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na kampusu NTU. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 325 SGD (= 5.500 CZK) 
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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 již zmínil, NTU kampus je velmi útulný, a to platí i o kolejních pokojích. Dalším, více 
pragmatickým měřítkem, je pak neporovnatelně větší cena, kterou bych platil za ubytování 
mimo kampus. 325 SGD za ubytování v Singapur je opravdu za hubičku. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
O ubytování jsem projevil zájem už v aplikaci do exchange programu (GEM Trailblazer), 
kterou jsem vyplňoval zhruba 3-4 měsíce před odjezdem. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Hawker centres jsou VŠUDE, jídlo tam je levné (průměrně okolo 90 CZK za porci) a skvěle 
chutná. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Podobné. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Veřejná doprava funguje skvěle – Singapur křižuje asi 6 linek metra a spoustu linek autobusů. 
TIP: za veřejnou dopravu se dá platit VISA kartou, není potřeba vyřizovat nic jiného.  

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 

Je potřeba dojít na ICA (imigrační) pro dokončení vystavení Student’s Passu. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Šel jsem na serology test na covid protilátky na místní kliniku na kampusu – jednání bylo 
velmi profesionální. 

Pracoval/a jste během studia? 
Ano (remote). 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Se Student’s Passem v Singapuru nelze pracovat. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Na kampusu je možné dělat snad jakýkoliv sport – od tenisu a squashe až po basketbal, 
plavání a lezení na stěně.  
Downtown je od NTU metrem asi 50 minut a má hodně co nabídnout. 
V Singapuru je také mnoho parků a rezervoárů, například McRichie reservoir a Pulau Ubin. 
Kolem Singapuru je také dost lákavým turistických destinací, kam se dá dostat velice snadno 
a levně. Já jsem se například vydal na osmi denní sólo trip do Malaysie, a poté se skupinou 
kamarádů na 5 dní na Phuket. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od ČVUT, vlastní finance 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 18k. 

a) z toho stravování 9.5k 

b) z toho ubytování 5.5k 

c) z toho na cestování a volný čas 3k 



Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)  
70 %. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?  
Na účet, peníze přišly pár týdnů po podepsání finanční dohody. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Doporučuji používat službu Revolut. V aplikaci lze převést CZK na SGD a pak rovnou vybrat 
v tamní měně. TIP: pokud se rozhodnete používat Revolut, vybírejte pouze v bankomatech 
UOB. Ostatní totiž účtují poplatek 5 SGD za výběr. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Ano, platil jsem již zmíněný miscellaneous fee (266 SGD). 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?  
10 AU. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?  
20 ECTS (1 AU = 2 ECTS). 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Pouze 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? 

Stačí na STO odevzdat vyplněný srovnávací arch a ToR. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Žádné. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Po odborné stránce mi toho studijní pobyt příliš nenabídl. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Z pobytu si odvážím mnoho cenných zkušeností – například jsem se naučil, že každý problém 
se dá řešit a že není potřeba se kvůli věcem tolik stresovat. Také jsem získal větší sebedůvěru 
a vyzkoušel jsem si, že dovedu žít odkázán pouze sám na sebe v cizí kultuře daleko od 
domoviny. 
Co se týče “hmatatelných” přínosů, podařilo se mi zlepšit si angličtinu a udělat pár nových 
přátelství. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Paní Bošková odvádí skvělou práci. 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou - v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Dostatečné. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Nabytí nových zkušeností/zážitků. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Pokud se přisátí dvou pijavic k mé noze uprostřed malaysijské džungle nepočítá jako závažný 
problém tak ne. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Pokud se chcete o mém pobytu v Singapuru dozvědět víc, neváhejte mě kontaktovat na 
messengeru (František Koutenský) nebo přes email (koutefra@gmail.com). 
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