
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Stavební 
Obor studia: Architektura a stavebníctví 
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník magisterský
  

Zahraniční škola 
Země: Kostarika  
Název zahraniční školy: Tecnológico de Costa Rica  
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Escuela de arquitectura y urbanismo  
Jméno koordinátora zahraniční školy: Raúl Ramirez  Brenes 
E-mail koordinátora zahraniční školy: raul.ramirez@itcr.ac.cr  
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.tec.ac.cr/escuelas/escuela-
arquitectura-urbanismo 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  
Začátek pobytu: Srpen 2021  
Konec pobytu: Červen 2022  
Délka pobytu v měsících: 11 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?: 
Na web stránkach stavebnej fakulty 
 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?: https://tec-
appsext.itcr.ac.cr/guiahorarios/escuela.aspx?fbclid=IwAR0djVFxQGP9AiBv33KDVTxXb7tnxhFd-
qRhO4jzNXqDtcLNyjM_2DNlpio 
Toto je iba výpis možných kurzov, ale vždy je lepšie sa informovat priamo na fakulte. 
 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?: 
1. Carta de postulación de la universidad de origen. 
2. Certificación de notas (en español o inglés, no requiere traducción oficial). 
3. Copia del Curriculum Vitae. 
4. Certificado de suficiencia del idioma español (en caso de ser requerido). 
5. Carta de motivación. 
6. Copia de pasaporte.        
7. Formulario de Información General del Estudiante. 
8. Formulario de Información Médica. 
9. Una vez aceptado por el ITCR deberá presentar una copia del seguro médico internacional 
con repatriación de cuerpo, debe incluir este rubro de forma obligatoria.                                         
10.Una fotografía tamaño pasaporte en formato jpg o png. 
 
 

https://tec-appsext.itcr.ac.cr/guiahorarios/escuela.aspx?fbclid=IwAR0djVFxQGP9AiBv33KDVTxXb7tnxhFd-qRhO4jzNXqDtcLNyjM_2DNlpio
https://tec-appsext.itcr.ac.cr/guiahorarios/escuela.aspx?fbclid=IwAR0djVFxQGP9AiBv33KDVTxXb7tnxhFd-qRhO4jzNXqDtcLNyjM_2DNlpio
https://tec-appsext.itcr.ac.cr/guiahorarios/escuela.aspx?fbclid=IwAR0djVFxQGP9AiBv33KDVTxXb7tnxhFd-qRhO4jzNXqDtcLNyjM_2DNlpio


Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?: 
Všetky dokumenty sa pošlú koordinátorovi na ČVUT a ten to odošle na zahraničnú univerzitu 
 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? : 
Španielčina 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? : 
Uznaný srovnávací arch  
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? : 

1. Srovnávací arch / Studijní plán 
2. Potvrzení o zapsání do semestru 
3. Doklad o pojištení 

 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) : 
Před odjazdom bolo treba si vybaviť študentské vízum, ktoré je iba dočastné pretože po 
príjazde do Kostariky sa pokračuje s procesom. Proces je celkom zdĺhavý, mne osobne iba 
registrácia trvala 9 mesiacov a víza som si nakoniec nestihla ani vybaviť. Jedny z dôležitých 
dokumentov pre dočastné víza je preložený do španielčiny a apostilovaný register trestov a 
rodný list) 
Všetky informácie poskytne koordinátor a ambasáda. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). :  
Allianz , 226 eur na rok 
Nevyžaduje sa žiadne špecialne poistenie, doporučujem pokrytie krádeže. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? :  
nie 
 

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

Na ceste tam som si kúpila iba jednosmernú letenku, treba počítať s tým že spiatočná letenka 

býva väčšinou v rozsahu jedného roka. Cena bola okolo 600 eur s Airfrance. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe?                                                                                           

Pas, spiatočnú letenku ( ak nemáte, môže byť letenka do inej krajiny alebo lístok na autobus 

do Nikaragui alebo Panamy) 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. : 

Po príchode do krajiny je najlepšie si zobrať taxi, ale najskôr si prezistiť reálnu cenu a mať pri 
sebe doláre v hotovosti. Z letiska Santa-María do centra San José to bolo okolo 25 dolárov. 
Inak sa dá ísť počas dňa aj mhd autobusom za 600 colones, ktorý premáva často, ale treba 
vedieť kam a ako presne ísť. 



 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? : 
Áno 
 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) : 
Před odjazdom je třeba poslať zoznam predmetov koordinátorovi a on vás zapíše za vás. Po 
príchode je taktiež možné spraviť ešte úpravy. 
 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? : 
Historia de arquitectura de CR s prof. Rosa  
Urbanismus s prof. Thomas  
 
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? : 
Nie 
 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. : 
Počas celého semestru sa robia 2 či 3 dôležité odovzdávky alebo písomky, ktoré sú hodnotené 
a tak formujú finálnu známku. To znamená že práca je rozložená do celého semestru a treba 
byť stále aktívny. Spôsob výuky je dosť iný, popri přednáškách učiteľa sa robí viac písomných 
prác a projektov. Je pravda, že niekedy mi to připomínalo viac strednú školu ,ale aj týmto 
spôsobom sa dá niečo naučiť. 
 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? : 
Naša domáca výučba je viac formálna, presná a precizná. Na TEC to berú dosť vážne, väčšina 
profesorov je veľmi dobre pripravená s kvalitním materiálom.  
Kvalita architektonických atelierov bola celkom kvalitná a podobná tým našim. Samozrejme , 
že štýl a metóda navrhovanie je trochu odlišná ako u nás.  
U niektorých predmetoch mi prišlo veľa vecí zbytečných ale mala som aj predmety kde som sa 
dosť naučila, napríklad Revit a Urbanismus, ktoré viedli prísnejší profesori a kvalita bola super 
aj spôsob výučby.  
 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) : 
Všetok materiál pridelia v rámci výuky 
 
Jaká je vybavenost kampusu? : 
Kampus architektury a urbanismu sa nachádza v centre San José separovaný od hlavního 
kampusu Tecu v Cartagu. Počas Covidu a prezenčnej výuke som ho moc nenavštěvovala keďže 
väčšina kampusu bola zatvorená. Inak Kampus vyzeral príjemne a dosť vybavený, mali 
k dispozícií počítačovú učebnu, ateliéry na modelovenie etc. 
 
 



Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? : 
Treba mať vlastný notebooku pri štúdiu architektury. Internet aj počítače sú k dispozícií, čo sa 
týka tisku a kopírovania neviem. 
 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? : 
V Cartágu organizuje koordinátor pár akcií počas semetru. Inak každý študent má svojho 
zahraničného kamoša ( kontaktnú osobu ) a tí organizujú viac vecí… party alebo výlety. 
 
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? : 
Nie, mala som iba pričlenenú kontaktnú osobu 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? : 
Našla som si izbu cez Airbnb 
 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. : 
250-300 euro 
 
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) : 
Na začiatku som si bookla airbnb iba na pár týždňou aby som sa zorientovala a našla si niečo 
lacnejšie a za lokálnu cenu. No veľmi sa mi na tom ubytovaní páčilo tak som tam zostala aj 
naďalej. V San José je pár kolejí, ale nemám s nimi skúsenosť. V Cartágu je ľahšie si nájsť 
ubytovanie, kdeže je tam viac koncentrovaných študentov z TEC a na na kolejích to viac žije. 
 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? : 
Mesiac / mesiac a pol popředu 
 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? : 
V San José bola kantýna zatvořená. V Cartágu bola otvorená a tam taktiež výborne varia a 
veľmi lacno. Inak je najekonomickejšie si variť sám. 
 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) : 
O niečo drahšie než ČR 
 
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) : 
V rámci krajiny iba autobus, 5- 10 dolárov trasa zo San José na pláž. 
V  San José premávajú iba autobusy, premáva veľa rôznych společností, takže v tom nie je 
ucelený systém, no dá sa naučiť kade chodia a priblžne kedy a tak sa orientovať. 
 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? : 
Žiadne 
 



Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? : 
Nie 
 
Pracoval/a jste během studia? : 
Pracovala som na diaľku  
 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? : 
Oficiálne sa nedá, na to treba mať povolenie 
 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). : 
Cestovať po celej krajine. 
 
 
 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? : 
Zdroj štipendia od ČVUT , vlasné zdroje. Kostarika je dosť drahá a porovnaním so Slovenskom 
alebo Českom. 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? : 
a) z toho stravování: 250 eur 
b) z toho ubytování: 300 eur 
c) z toho na cestování a volný čas: 150/200/250 eur 
 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %): 
70% 
 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? : 
Štipendium som obdržala hned po zaslaní všetkých potrebných dokumentov 
 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) : 
Stačí mať českú platobnú kartu 
 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? : 
Platilo sa myslím 6000 colones za zápis/ administráciu a celkom dosť za vybavovanie víz  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? : 
40 
 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? : 
40 



 
 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? : 
Všetky 
 
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? : 
Áno 
 
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? : 
Uznanie prebieha bez problémov, třeba vyplniť uznávací arch a poslať ho školitelovi. 
 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? : 

1. Transcript of records 
2. Uznávací arch 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu: 
Z odborného hľadiska ma štúdium na TEC obohatilo o poznanie a skúsenoť ohľadne 
architektury v danej krajiny. Mohla som nahliadnuť ako to v tejto krajine funguje a naučiť sa 
iné vnímanie prostredia. 
 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu: 
Osobný prínos je veľmi silný. Spoznala som veľmi veľa inšpiratívnych ľudí ( kostarika je nimi 
plná ) a zažila som kopu momentov, ktoré mi pomohlo k môjmu osobnému rastu.  
Bola som súčasťou iného štylu života, inej kultúry a iného prostredia. 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou: 
Najviac pomohli správy študentov a kontaktovanie študenta z čvut ktorý sa zúčastnil pobytu v 
minulosti 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) : 
Presnejšie informacie ohľadom možných kurzov by mali vylepšiť a vysvetliť viac cez ich 
internetové stránky. Pýtať sa osobne či cez mail či po telefóne vždy lepšie funguje. 
 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? : 
Keby môžem určite áno 
 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? : 
Spoznanie krajiny a kultury 
 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? : 
Nie 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod. : 
Insta.: dudu_lentana 
 


