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Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2021/2022
Začátek pobytu: srpen
Konec pobytu: prosinec
Délka pobytu v měsících: 4,5

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Už jsem byla v Texasu v bakalářském studiu.
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na
web)?
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/en/international-thematic-clustersengineering
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Výpis známek z kosu, kopie pasu, studenstké víza (kvůli covidu)
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Kromě Víz šlo vše online. Pro vízum jsem musela na Ambasádu ve Vídni, bylo potřeba udělat
biometrické údaje. Ale víza byla potřeba kvůli Covidu, normálně je na studium do 6 měsíců
nepotřebujete.
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Angličtina
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Studijní plán schválený proděkanem

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT?
Studijní plán, podepsanou finanční dohodu, pojištění, potvrzení o zapsání do dalšího
semestru
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano, ale jen kvůli covidu. Vyplní se žádost online, pozor na termíny do kdy garantují vyřízení
víz. Já je dělala pozdě, ale měla jsem štěstí a do týdne mi je vyřídili, ale ne vždy je to ten
případ. Pak jsem musela na otočku do Vídně, protože v Praze ambasáda nedělá biometrické
údaje. Na to se muselo taky rezervovat online.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Mám celoroční zahraniční pojištění. Škola však vyžaduje vlastní za 300 CAD na semestr.
Můžete si zažádat o výjimku, ale musíte splňovat jedno z pravidel viz odkaz https://polymtl.ca/etudiants-internationaux/en/preparing-your-stay/3-health-careinsurance Vyřízení se školo trvalo asi 2 týdny, ale pak jsem nemusela platit školní pojištění.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Ano, 2 dávky proti covidu. Bez očkování tam člověk nemohl nikam.
Po příjezdu bylo potřeba vyřídit si místní covid pass (pouze formální záležitost), český
neuznávali.

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.
Letěla jsem s jedním přestupem ve Vídni se společností AirCanada. Kvůli Covidu byli
poměrně omezené možnosti, normálně se v létě dá letět i přímo z Prahy.
Před cestou negativní PCR test, potvrzení o očkování, dopis ze školy, pojištění. Schválená
víza, ten oficiální papír pak dostanete při vstupu do Kanady.
Zpáteční letenka mě vyšla na 16 000Kč, kupovala jsem asi s měsíčním předstihem.
Z letiště jsem jela taxi, ale je možnost i MHD, kterou jsem využila cestou zpět.

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.) Výběr z tematických programů přímo pro zahraniční studenty.
Můžete vybrat z velmi omezeného počtu (4 z 5 nebo 6 předmětů)
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/en/international-thematic-clustersengineering

Navíc si můžete zapsat lekce francouzštiny na Université de Montréal.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Kurz francouzštiny
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.
Většina předmětů jen 1 v týdnu na 3 hodiny přednáška. Minimální počet cvičení, spíš práce
na projektech ve skupinách. Většina kurzů má midterm před podzimními prázdninami.
Zkouškové je ve 2 týdnech a jen 1 pokus na každou zkoušku bez možnosti výběru termínu.
K celkovému hodnocení se počítají i body z úkolů, projektů, na kterých se pracuje v průběhu
roku.
Na jednotlivé předměty nechodí jen výměnný studenti, ale i místní.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Hodně podobné jako ČVUT
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci
výuky či jej bylo nutné koupit?)
Kupovat jsme nemuseli nic. Vše jsme měli k dispozici na školním Moodlu.
Jaká je vybavenost kampusu?
Jídelna, knihovna, studovna. 5 min chůze je sportovní areál s tělocvičnami a bazénem, kam
máte volný přístup. Kvůli covidu a omezenému počtu jsme se museli přihlašovat předem.
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti
tisku a kopírování)?
Eduroam je ve všech prostorech. Na notebooku jsem dělala většinu projektů a úkolů.
Kopírování a počítače jsou k dispozici v knihovně.
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty?
PolyEplor pořádá akce ale kvůli Covidu to bylo velmi omezené.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Ano skupiny na projekty byli namíchané.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Na začátku první 2 týdny u kamarádů, než jsem si našla vlastní spolubydlení. Pak ve sdíleném
studentském bytě se 3 studenty.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 780CAD/měsíc
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)
Koleje byli už plné v době, kdy jsme dostali zvací dopis. Studentské bydlení bylo ideální volba.

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Až na místě po příletu. Ve městě žili kamarádi, neměla jsem potřebu mít něco domluvené
dopředu.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
Ve škole je bufet, restaurace jsou v dochozí vzdálenosti. Ve škole jsou mikrovlnky, kde si
můžete ohřát vlastní jídlo.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Vyšší, asi tak 1.5-2x
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Hodně studentů si pořídí kolo, Montréal má hodně cyklostezek. Já měla „lítačku“ na metro
(OpusCard) kde můžete mít zvýhodněný studentský kupón za 50 CAD/měsíc. Nevýhoda je, že
kupón se kupuje na jednotlivé měsíce a začíná vždy 1. den daného měsíce.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Víza si vyřídíte hned na letišti. Ve škole jsem si zařídila školní kartičku a pak Opus Card na
metro. Kvůli covidu jsem si udělala místní covid pas. Šlo pouze o formální zapsání do jejich
systému.
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?
Pracovní vízum
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Sportovní centrum v rámci university CEPSUN. Montréal je hokejové město takže určitě
navštivte NHL zápas.
Výlety v rámci Quebec, národní parky, Quebec City, hlavní město Ottawa, Toronto.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Stipendium od ČVUT, vlastní finance
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 30 000 Kč
a) z toho stravování 7 000
b) z toho ubytování 15 000
c) z toho na cestování a volný čas 8 000
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 75%
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Na začátku semestru a pak mimořádné stipendium v prosinci. Zaslali mi to na účet
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání
české platební karty)
Využívala jsem českou kartu. Mám účet u Raiffeisenbank s kanadskými dolary.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,
materiál, apod.)?

Povinné pojištění jsem nemusela z důvodu výjimky. Jinak kopírování je zpoplatněno. Žádné
materiály ani skripta jsme kupovat nemuseli.

Uznání zahraničního studia domácí školou
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 30 (5 předmětů)
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Všechny předměty mi uznali, jen měli méně
kreditů - 26
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? povinné
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?
Od proděkana jsem měla schválený plán. Po návratu, když mi přišli výsledky (až měsíc po
zkouškách), jsem vyplnila arch na uznání předmětů a s výpisem z Poly mi to proděkan
potvrdil. Kopii jsem dala na studijní a rektorát
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Uznávací arch, Transcript poslala univerzita, potvrzení o délce studia (nutno nechat potvrdit
ve škole před odletem)

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Hodnocení jako ve škole 1-5
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 2
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 2
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky 1
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou - v případě nespokojenosti
uveďte konkrétní nedostatky 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Už jsem byla 2x takže spíš ne
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Nové kamarády z celého světa.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Naštěstí ne 😊

