
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Stavební  

Obor studia: Budovy a prostředí  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské 

Zahraniční škola 
Země: Kanada  

Název zahraniční školy: Université de Montréal  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Véronique Landry  

E-mail koordinátora zahraniční školy: etudiant.echange@polymtl.ca  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://etudiant.polymtl.ca/echanges-
internationaux/ 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  

Začátek pobytu: 11.8.2021  

Konec pobytu: 23.12.2021  

Délka pobytu v měsících: 4,5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Na prezentaci v rámci výjezdů do 
zahraničí na fakultě stavební. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? V angličtině jsou to pouze „balíčky předmětů“, které se zaměřují na určitou oblast. 
https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/en/international-thematic-clusters-
engineering 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Potvrzení o přijetí na 
zahraniční univerzitu domácí univerzitou, vyplnění online přihlášky, transkript předmětů, pas 
a rodný list rodičů.  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Online  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? V angličtině 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Předběžný uznávací arch s předměty 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Dopis o přijetí, potvrzení o pojištění, potvrzení o studiu na semestr v zahraničí 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Bylo potřebné žádat o Study permit 
z důvodů rizikové covidové situace. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Pojištění, které nám zařídila zahraniční univerzita. 
300 CAD. Nevýhoda je asi taková, že v pojištění toho moc není. 

 



Potřeboval/a jste nějaké očkování? V době výjezdu dvě dávky vakcíny proti covidu. 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 

Letenku jsem si zařizoval velmi pozdě, protože jsem si nebyl jistý, jestli mi stihnou vyřídit 

Study permit včas, a tak jsem letěl tam za 22 000 a zpátky za 15 000. Nejsem dobrý příklad 

na koupi letenky. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Pas, potvrzení o očkování proti covidu, study permit, 

potvrzení o vlastní finanční situaci jako třeba potvrzení o stipendiu od školy. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Z Montréalského letiště jezdí autobus každých 30 

minut do downtownu za 10 CAD. 
 
 

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.) V rámci thematic clusterů máte ten daný balíček a ten 
neměníte. Je možné nahradit jeden předmět například kurzem francouzštiny. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? U sustainable development je 
dobrý kurz Climate change a Sustainable development for engineers. 

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 je značně odlišná oproti té naší. Je to více praktické. 
Všechny předměty měly přednášky o 3 hodinách a některé z nich doplněné o laborky. Na 
přednáškách je látka probírána často formou diskuze a snaha řešit současné dění ve světě. U 
zkouškového je dobré, že i když trvá jen kolem 10 dní, tak se může přinést „cheatsheet“ a 
s vypsanými poznámkami zkouškami proklouznout. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Je jiná. Nedokážu říct, jestli 
lepší nebo horší. Na ČVUTU je ale rozhodně těžší a obsáhlejší. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) Vše bylo dostupné online 

Jaká je vybavenost kampusu? Myslím, že je vše, co je potřeba. Sportovní zázemí bylo pěšky od 
university asi 10 minut. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? Internet klasicky EDUROAM, mít vlastní notebook jednoznačně, ve škole je 
knihovna s dostupnými počítači a tiskárnami. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Pořádá jich několik hlavně na začátku semestru. Jsou zde jak oficiální od 
školy, tak neoficiální od studentů zvlášť. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Ano, 
výuka probíhala s místními studenty, které si zapsali tyto předměty v angličtině. 



Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Ubytování v době covidové bylo extrémně těžké 
najít. Ideální webový portál na hledání ubytování je www.kijiji.ca, kde jsem si našel krásné 
ubytování v downtownu hned vedle metra. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 9 500 kč / 550 CAD 

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 byly upřednostňovány pro studenty, které potřebovali 
ubytování na déle než jeden semestr, takže jsem volil soukromé ubytování u hostitele. 
Někteří lidi volili příjemnější variantu v podobě studentské rezidence, kde za pokoj ve dvou 
chtějí 900 CAD za lůžko a za pokoj pro jednoho 1200 CAD 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Řekl bych tak měsíc aspoň. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Na škole je nic moc cafeteria, kde sice 
mají občas různá jídla, ale většinou všichni chodí furt na poutine nebo na burger 
s hranolkama. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 2x vyšší. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Celý semestr jsem 
jezdil na kole. Jsou zde parádní cyklostezky bezpečně oddělené od aut. 

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

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 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Všelijaké sporty na 
CEPSUMu, hlavně ale výlety do národních parků, kterých je v Quebecu požehnaně. Dále je to 
možné povýšit na výlet na západní Kanadu do nejhezčích národních parků Banff a Jasper. A 
nakonec trip do USA, kdy si lze půjčit auto a procestovat severní východní U.S. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Stipendium od rektorátu 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? Tohle je těžký říct, protože jsem se 
účastnil téměř všech všelijakých akcí, výletů a sportů. Se vším všudy tak 40 000 za měsíc 
v průměru, ale byl jsem v té západní Kanadě a pak v U.S. Jinak bez výletů si myslím, že by mě 
to vycházelo tak na 30 000 na měsíc. 

a) z toho stravování 10 000 

b) z toho ubytování 9 500 

c) z toho na cestování a volný čas 20 000 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 33%, ale měl jsem 
obrovskou útratu navíc, abych si užil pobyt. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Na účet, na začátku 
semestru 

http://www.kijiji.ca/


Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) Platil jsem svojí platební kartou 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Pojištění 300 CAD, něco málo za kopírování, za sport 210 CAD. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 15 místních kreditů. Váhou 30 kreditů na 
evropských univerzitách. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 26 kreditů 

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? 
Jen jsem zaslal výsledky z předmětů ze zahraničí a na základě toho mi byl uznaný před 
odjezdem zpracovaný srovnávací arch. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Potvrzení o délce 
studia, transkript ze zahraniční univerzity, doklad o uznání studia ze zahraničí,  

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 2 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 1 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 2 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Určitě ano, ale už je to nemožné. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Celkovou zkušenost osvojení si samostatnosti 
a poznání cizí kultury. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. Klidně se ozvěte a poradim, ukážu. Na instagramu hodně 
fotek: christophee11, FB: Kryštof Blažek, email: blazek.kr@gmail.com 

 


