
Základní údaje o studentovi 

Fakulta: Strojní  

Obor studia: Energetika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 1. ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 

Země: Kanada  

Název zahraniční školy: Polytechnique Montréal  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Microprogramme 1 er cycle – Sustainable 

development 
 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Julie Defretin  

E-mail koordinátora zahraniční školy: julie.defretin@polymtl.ca  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.polymtl.ca/etudiants-

internationaux/en/international-thematic-clusters-engineering 
 

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? 

https://studujvesvete.cvut.cz/moznosti-vycestovani/vycestuj-za-hranice-evropy-s-

cvut/  

 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte 

odkaz na web)? 

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/en/international-thematic-clusters-

engineering  

 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

Transcript of records, passport copy, study visa  

 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

Většina dokumentace se vyřizuje online. Pouze studijní vízum je třeba částečně zařídit 

osobně (biometrické údaje – cesta do Vídně do Canada Visa Application Centre) 

 

 

 
 



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 schválený studijním proděkanem 

 

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení 

rektorátu ČVUT? 

Studijní plán schválený studijním proděkanem, potvrzení o zapsání do následujícího 

semestru, finanční dohodu, pojištění na celou dobu studia v zahraničí 

 

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 

Kvůli pandemii covid-19 bylo nutné si zažádat o studijní vízum (dříve pro výjezd do 

Kanady kratší než 6 měsíců nebylo studijní vízum vyžadováno). Musela jsem vyplnit 

online žádost o studijní vízum (čím dříve, tím lépe –na stránkách, kde jsem si o vízum 

žádala, bylo napsáno datum, do kterého by se žádost měla vyplnit, aby žádost byla 

schválena před odletem do Kanady; já jsem odeslala žádost před daným datem a vízum 

jsem obdržela ani ne do 14 dní; ti kteří si žádali o vízum později, většinou čekali i déle 

než měsíc). Pro žádost o vízum byly zapotřebí biometrické údaje, kvůli kterým jsem 

musela jet až do Vídně, jelikož v Česku se již nenachází Canada Visa Application Centre, 

kde bych biometrické údaje mohla poskytnout. 

  

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 

vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

Zahraniční univerzita má spoje vlastní pojištění za 300 CAD na semestr. 

 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

Očkování proti Covid-19 (bez něj by pobyt v Kanadě byl velice složitý) 

 

Cesta tam a zpět 

Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či 

letenky. 

Letecky s jedním přestupem (zpáteční letenka cca. 800 – 900 CAD) 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas, PCR test, ArriveCAN, vyzvednutí studijního víza 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Uber (ale je možnost i autobusu) 



 

Průběh studia 

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano 

  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro 

výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) 

Výběr tzv. Thematic clusters probíhá ještě před odletem (přelom jaro/léto) – všechno 

online. Možnost výběru z několika skupin kurzů (1 skupina = 4 – 5 kurzů). 

  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 

Thematic cluster: Sustainable development 

Kurz: Life cycle analysis 

  

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. 

Skupinové projekty skoro ve všech kurzech, občas samostatná práce, midterm 

v polovině semestr skoro u všech kurzů  
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 

Kvalita výuky na Politechnique Montréal je dobrá. Většina kurzů má pouze 3hodinové 

přednášky a žádná cvičení, kvůli čemuž občas nebylo možné plně pochopit probíranou 

látku.  
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v 

rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) 

Online – Moodle zahraniční univerzity.  
 

Jaká je vybavenost kampusu? 

Velká knihovna s počítači, tiskárnami; menza  
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; 

možnosti tisku a kopírování)? 

Eduroam (internetové pokrytí na celé univerzitě je výborné); počítače v knihovně, 

vlastní notebook byl třeba jen u jednoho kurzu, jinak jsem ho využila jen na 

vypracování zadaných prací; tisk a kopírování bylo možné v knihovně 

 

  



Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 

výměnné studenty? 

Ano, Poly explore. Nicméně kvůli pandemii covid-19 nebylo tak velké množství akcí 

jako v předešlých letech.  

 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními 

studenty? 

Všechny kurzy, které jsem navštěvovala, byly určené převážně pro Exchange studenty, 

ale navštěvovalo je i pár místních studentů. 

 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 

V bytě s dalšími 2 studenty. 

  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 575 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 daná zahraniční univerzita nenabízí. Bydlela jsem 15 minut od univerzity (metro 

jsem využívala jen, když jsem jela do centra – metro až k univerzitě, takže ubytování 

dále od univerzity jsem také zvažovala). Dané ubytování jsem vybrala z několika 

důvodů: dobrá cena, pěkná lokalita, vybavenost pokoje.  
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

Přes FB skupiny, kde se nabízí spolubydlení/ubytování v Montréalu, Kijiji; alespoň 1-2 

měsíce před příjezdem (případně až po příletu, ale to je dosti stresující, jelikož v té době 

bude hledat ubytování hodně studentů).  
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

Mnoho restaurací a obchodů  
 

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

Ceny potravin jsou vyšší než v Česku (minimálně 1,5x vyšší)  

 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 

Metro, autobus, BIXI (bike sharing) 

  



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

Pouze jsem si musela vyřídit studentskou kartičku a Opus card (lítačku na metro a 

autobus)  

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? 

Velice složité – nutnost pracovního víza 

  
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 

CEPSUM – sportoviště zahraniční univerzity (plavání, volejbal, posilovna, atd.) 

Národní parky v provincii Québec (je jich mnoho a všechny jsou úžasné), města: Québec 

City a Toronto 

Finančně velice náročné (všechno je zde dražší než v Česku) 

  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 

Stipendium od ČVUT, stipendia od nadací, které podporují zahraniční výjezdy  
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 25 000 Kč 

a) z toho stravování 6 000 Kč 

b) z toho ubytování 10 000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas 9 000 Kč  
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? 70 %  
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 

Na začátku studijního pobytu, zasláním na bankovní účet  
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 

používání české platební karty) 

Využívala jsem aplikaci Revolut (směna CZK na CAD v aplikaci, platba kartou 

v telefonu)  
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, 

kopírování, materiál, apod.)? 

Platila jsem povinné pojištění, kopírování bylo zpoplatněno 



 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 25 

 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 25 

 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány (povinné, povinně volitelné, volitelné)? 

Povinné a povinně 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? 

Probrat zastupitelnost předmětů, které budu studovat v zahraničí s předměty na ČVUT 

s každým vyučujícím daných předmětů. Dále pak bylo nutné, aby mi můj navržený 

studijní plán schválil vedoucí ústavu a studijní proděkan.  
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 

Podepsaný uznávací arch, transcript of records (zahraniční univerzita), doklad o délce 

studia na zahraniční univerzitě 

 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 9/10 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 10/10 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 10/10 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou. 9/10 

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

 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

Poznání nové kultury, možnost studovat na zahraniční univerzitě, jejíž způsob výuky se 

liší od té na ČVUT, noví přátelé ze všech možných zemích 

 

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

 


