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Pobyt od 27. 01. 2014 do 18. 05. 2014.
Doba pobytu je 3.7 měsíce.

Hodnocení studijního pobytu
1. Základní údaje
Studijní jazyk

Angličtina

Studijní program

Bachelor in Business Administration (BBA) in Hospitality
Management

Hlavní zdroj financování

jiný

Pokud jiný upřesněte

Freemover

2. Informace a administrativa před pobytem
Jak jste získal/a informace o možnosti vyjet do
zahraniční prostřednictvím VŠE a o studijním
programu, kterého jste se zúčastnil/a? (např.
zahraniční oddělění na VŠE, Internet apod.)

Stránky VŠE, zahraniční oddělení, rozhovor
s proděkankou.

Proč jste se rozhodl/a ucházet se o místo právě na Doporučení od kamarádky, dobrá lokalita a dobré kurzy.
škole, na které jste pobýval/a?
Jak jste získal/a informace o této škole?

Stránky asiaexchange.

1

Jak jste získal/a informace určené již přímo pro
studenty vybrané k pobytu na dané škole? (např.
e-maily ze zahraničního oddělení přijímací školy,
internetové stránky školy, přijímací škola poslala
informační balíček poštou apod.)

Emaily a stránky od agentury (asiexchange.org) – velmi
rychlé a vše bez problému.

Popište prosím stručně, jaké administrativní kroky
od Váš vyžadovala přijímací škola před odjezdem
(např. vyplnit on-line přihlášku, poslat přihlášku
poštou, jaké přílohy, nějaké zvláštní doklady
apod.)

Vyplnit online přihlášku agentuře spolu s kopií pasu
a studijními výsledky za minulý a aktuální rok VŠ – ti už
vše vyřídí s univerzitou.

3. Ubytování
Kdy jste si zajišťoval/a ubytování? (před
odjezdem, po příjezdu, jak dlouho předem)

Před odjezdem přes fb skupinu, kterou vytvořila
agentura a realitní agenti tam posílali své nabídky

Nabízí přijímající škola možnost ubytování na
koleji?

ano

Nabízí přijímající škola nebo s ní spřízněna
organizace pomoc s hledáním jíného typu
ubytování než na koleji?

ano

Pokud ano, uveďte prosím, jaké oddělení, osoba
nebo organizace tuto pomoc poskytují.

Zaměstnanci agentury mají nespočet nabídek od
luxusních vil, přes normalní byty až po pobyt na koleji.

Popiště prosím stručně, jak tato pomoc vypadá.
(např. poskytnutí kontaktů na pronajímatele bytů,
možnost zapsat se do databáze zájemců
o ubytování, konkrétní nabídka na základě Vaši
poptávky apod.)

Podle vašich požadavků vám pošlou nabídku všech
dostupných nabídek.

Pokud ne, kam se lze pro takovou pomoc obrátit?
Jaký typ ubytování jste Vy sám/sama využil/a?

jiný

Případně prosím upřesněte

Vila s dalšími 12 studenty .

Kdo Vám osobně se zajištěním ubytování
pomáhal?

nikdo

Zajistit ubytování bylo dle Vašeho názoru (1
snadné, 5 obtížné)
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Případný komentář

V fb skupině jsme se dohodli s ostatními studenty a poté
s rodinou, která vilu vlastnila. Neplatili jsme ani žádný
depozit dopředu, až první den na místě.

Proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování?

Krásná vila s bazénem společně s dalšími studenty,
takže dostatek zábavy, velmi levné, jelikož jsem sdílela
pokoj s finskou studentkou.

Jaké vybavení jste měl/a ve Vašm typu ubytování
k dispozici?

kuchyň,lednice,pračka

Uveďte prosím měsíční cenu Vašeho druhu
ubytování, případně orientační ceny dalších typů
ubytování, máte-li tyto informace k dispozici

Jelikož jsem sdílela pokoj tak v přepočtu 4 500 Kč + 500
Kč elektřina.
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4. Pojištění
Pojištění na dobu pobytu v zahraničí jste uzavřel/a doma
doma nebo v zahraničí? (V zemích EU platí
samozřejmě Evropský průkaz zdravotního
pojištění, nicméně doporučuje se uzavřít také
komerční připojištění, které kryje léčebné výlohy,
dopravu zpět domu v přípdě potřeby, pojištění
odpovědnosti za škodu apod.)
Uveďte typ pojištění a jeho cenu

Generali – cca 4 000 Kč na celé 4 měsíce

Proč jste zvolil/a právě tento druh pojištění?

doporučení studentů, kteří už takhle studovali
v zahraničí

Má přijímající VŠ nějaké zvláštní požadavky
ne
ohledně pojištění? (speciální druh, určitý limit,
doložení existence pojištění před příjezdem apod.)

5. Vízum
Pokud je do země, kam jste cestoval/a, potřeba
vízum, popište prosím stručně, jak jste jej
zajištoval/a, s jakým časovým předstihem, na co si
dát pozor, zda nastaly nějaké komplikace apod.

Cca měsíc předem je potřeba začít vyřizovat vízum na
90 dní. Budete potřebovat výpis z banky, že máte více
jak 30 000 Kč (ale to se teď někdy měnilo tak si nejsem
jistá) na účtě, přijímací dopis z univerzity z Thajska,
dopis potvrzujicí vaše studium z Česka, váš pas a fotku
a rezervaci letenky. Je možnost dvou víz – Single
a Multiple. Pokud plánujete cestovat je dobré si rovnou
koupit Multiple a do 90 dnů od příjezdu musíte jet do jiné
země a pak se vám automaticky při přijezdu zpět do
Thajska prodlouží. Stojí cca 3 tisíce Kč. Pokud nechcete
cestovat, stačí si koupit jen Single (cca 1200 Kč) a do 90
dnů musíte jít na úřad v Thajsku, kde Vám ho prodlouží.
To za vás zařídí univerzita, takže se není čeho bát. I se
single vizem můžete cestovat, musíte si však koupit
No-entry vstup který stojí cca 700 Kč takže to vyjde
levněji pokud plánujete vyjet jen do jedné země.

6. Doprava
Jaký způsob dopravy jste použil/a k dopravě na
místo studijního pobytu?

letadlo

Uveďte přibližnou cenu v EUR za
jedmosměrnou/obousměrnou letenku/ jízdenku.

800

Dle Vašeho názoru, je třeba/vyplatí se zařizovat
dopravu výrazně v předstihu?

Cca 7 týdnu před odletem jsou nejlepší ceny, ale jelikož
je to dost peněz a chcete mít jistotu a plánovat dopředu
kvůli vzdálenosti tak je asi lepší dostatečně předem.

7. Těsně po příjezdu, bankovní účet
Popiště prosím, co je potřeba udělat hned potom,
co přijedete na místo studia (ohlásit se na
zahraničním oddělení, zajít do ubytovací
kanceláře apod.)

Agentura vám zajístí orientační týden, kde vám vše
ukážou, vysvětlí, ukážou učebny, hesla do isisu atd. Vše
vám pošlou předem emailem, takže žádný strach.

Je potřeba zařizovat povolení k pobytu nebo
podobné formality?

ano
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Pokud ano, jaké a jak je třeba postupovat (kam jít,
jaké podklady mít)?

vízum

Založil/a jste si v místě studia bankovní účet?

ne

Pokud ano, nebo pokud máte alespoň k dispozici
informace, popiště prosím, jaká je nabídka
místních bank, zda existuje nějaká speciální
nabídka pro studenty (nebo přímo studenty ze
zahraničí / programu Erasmus), případně
vysvětlete, proč jste zvolil/a právě Vaši banku.

8. Jazyková příprava
V jakém jazyce/jazycích jste studoval/a na
hostitelské VŠ?

angličtina

Hovoří se v zemi, kde jste pobýval/a, méně
ne
používaným evropským jazykem? (všechny kromě
angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny)
Pokud ano, zúčastnil/a jste se před začátkem
studijního pobytu kurzu EILC? (O pobytech na
kurzech EILC existují samostatné závěrečné
zprávy)

ne

Zúčastnil/a jste se těsně před začátkem studijního
pobytu jiného jazykového kurzu vyučovacího
a/nebo místního jazyka?

ne

Pokud ano, popište stručně, o jaký kurz šlo, kdo jej
organizoval, jaká byla cena, jak dlouho trval, jakou
měl formu, kolik hodin výuky zahrnoval apod.
Nabízí přijímající škola nebo s ní spřízněná
organizace kurzy vyučovacího a/nebo místního
jazyka během semestru?

ano

Zúčastnil/a jste se takového kurzu?

ne

Pokud ano, popiště prosím stručně, jak kurz
probíhal, zda za něj bylo možno získat kredity
apod.

Je to thajština a je za 5 kreditů, určitě je dobré si ho dát,
ale dost frází se naučítě i během pobytu a jelikož by mi
můj obor neuznal kredity, já si ho nezapsala.

9. Škola – studium
Používá přijímací VŠ ECTS?

ne

Pokud ne, v jakém poměru jsou místní kredity
k ECTS, příp. k VŠE kreditům?

4 kredity byly 5 ECTS

Jak jste získal/a informace o kurzech, které budou
v nabídce ten semestr, na který jste se chystal/a
vyjet? (na internetu, e-mailem/poštou po vyplnění
přihlášky, pouze na vlastní dotaz apod.)

Agentura poslala vše potřebné, všechny sylaby
a možnosti předmětů.

Popiště způsob zapisování na kurzy (předem
on-line, s jakým předstihem, až na místě apod.)

Předem online cca týden a poté je cca 3 týdny možnost
kurzy měnit.

Existují nějaká omezení nebo naopak zvláštní
výhody ohledně zapisování kurzů? (např. nutnost
zapsat se do konkrétního programu nebo modulu
a tím do všech jeno předmětů, ne/možmost
zapisovat kurzy z různych fakult apod.)

Nic zvláštního
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Podle jakých kritérií jste si vybíral/a kurzy, které
budete v zahraničí studovat?

Podle toho co mě zajímalo nejvíce

Setkal/a jste se při výběru kurzů s nějakými
potížemí?

Ne

Existuje možnost měnit po příjezdu na zahraniční
univerzitu Learning Agreement?

ano

Pokud ne, prosím okomentujte, jaký je důvod
Pokud ano, napiště prosím, jaké jsou podmínky
přijímací školy

Vyplnit Study Abroad Course Plane Changes

Popište způsob a systém výuky na hostitelské VŠ
(především ve srovnání s VŠE; forma výuky –
přednáška x seminář, zapojení expertů z praxe,
počet studentů na hodině, požadavky na studenty,
příprava na hodiny, domácí úkoly apod.)

Každý předmět je v menší skupině takže to je více jako
cvičení než přednáška (10 – 30 lidí). Velký důraz na
práci v týmu a ve skupině, průběžné testy a domácí
úkoly byly v každém předmětu. Stejně tak semestrální
práce, většinou ve skupině.

Jak probíhá hodnocení práce studentů, jaké druhy
zkoušek je třeba vykonávat? (průběžné
hodnocení, nebo jen na závěr semestru, písemné
x ústní, jak náročné na přípravu apod.)

Každý předmět byl složen z cca 30% průběžný test,
30% závěrečný test a zbytek byl rozdělen mezi
semestrální práce, domácí úkoly nebo malé minitesty (3
za semestr). Mé předměty byly složeny jen z písemných
testů, které trvaly 3 hodiny. Jiné měli i ústní zkoušku.

Jak dlouho trvá zkouškové období na konci
semestru?

2 týdny

Jsou na zahraniční studenty brány nějaké zvláštní
ohledy ze strany profesorů?

Přišlo mi, že od nás chtějí více, než od thajských, ale to
je celkem logické, kvůli úrovni angličtiny.

Pokud ano, popište prosím jaké (možnost dostat
materiály v jiném jazyce než běžní studenti,
možnost vykonávat zkoušku v jiném jazyce než
vyučovacím, možnost mít místo písemné zkoušky
ústní a obráceně, možnost domluvit si zvláštní
termín zkoušky s ohledem na datum odjezdu
domů apod.)?

Dostali jsme knihy v angličtině, jinak nic.

Jaké kurzy jste nakonec navštěvoval/a? Stručně
prosím jednotlivé kurzy charakterizujte
a zhodnoťte, jak jste s nimi byl/a spokojen/a

International Economics – perfektní předmět
s nahlednutím do základů mez. ekonomiky + skvělá
semestrální práce o krizi 21. století. International
Finance – cca stejné jak Fin. Teorie jen v angličtině,
celkem težké, také semestrální práce o firmě z jedné
země a zhodnocení fin. situace celé země. Human
Resource Management – skvělý předmět se základy
celého HR, Principles of MNG – cca stejné jako
Management na VŠE – velmi dobré

10. Škola – organizační záležitosti, vybavení
Zhodnoťte prosím podporu zahraniční univerzity
v prvních týdnech po příjezdu (přístup
k informacím, program po příjezdu – Orientation
Day/Week apod.)

Orientation week – perfektní, skvěle se seznámíte se
všemi studenty, učitely, zařízeními, budovami, okolím.

Zhodnoťte prosím péči, které se Vám dostávalo
během semestru ze strany zahraničního oddělení
přijímající univerzity, příp. jiných oddělení, se
kterými jste museli jednat.

Musím vyzvednout agenturu, která opravdu odvedla
skvělou práci a postarala se o nás jak nejlépe mohla.
Nebyl žádný problém.
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Popište prosím přístup do školní knihovny, ke
studijním materiálům (jak se registrovat do
knihovny, lze si půjčovat materiály na semsestr, je
knihovna otevřena i přes noc a o víkendu apod.)

Knihovna je otevřená, ale není potřeba, knihy dostanete
od oddělení s sebou zadarmo.

Doporučil/a byste kromě školní knihovny ještě
nějakou další?
Popište přístup k počítačům a internetu (kde a za
jakých podmínek, počítače a internet v místě
ubytování, wifi ve škole apod.)

Myslím, že každý má s sebou laptop ale jinak je přístup
zadarmo do počítačové učebny nebo knihovny
a samozřejmě internet je všude po kampusu.

Je požadován/doporučen vlastní notebook?

Doporučen

Je možnost notebook si ve škole zapůjčit?

Nevím

Jaké jsou možnosti kopírování a tisku?

50 kopií dostanete na začátku za cca 70 Kč. Vystačilo.

11. Studentský život a studentské organizace
Funguje na hostitelské univerzitě (studentská)
organizace podobná Buddy Systemu na VŠE?

ano

Pokud ano, popište její nabídku pro zahraniční
studenty a aktivity, kterých jste se zúčastnil/a
(přidělení buddyho, výlety, večírky, tandem,
sportovní a kulturní aktivity apod.)

Každý může mít svého buddyho, který mu ukáže celé
Thajsko a snaží se ho zapojit do každodenních aktivit.

Fungují na hostitelské univerzitě ještě další
studentské organizace?

ano

Pokud ano, jaké a co zahraničním studentům
nabízejí?

Agentura pořádá v průběhu semestru spoustu aktivit
jako různé festivaly, pobyt na víkend u thajské rodiny,
den kdy si hrajete s dětmi z dětského domova na pláži
atd. Škola pořádala velmi levné výlety.

Jak jste se o studentských organizacích
dozvěděl/a a jak jste získával/a průběžné
informace o jejich programu?

Od agentury.

Stýkal/a jste se více s místními nebo výměnnými
studenty? Mají místní studenti zájem o zahraniční
studenty?

Ano se všemi. Thajci jsou přívětiví a snaží se vás zapojit
do života i když nejsou ”buddy”. Jelikož jste ve skupině
cca 40-90 studentů a od agentury je tu spousta aktivit,
s ostatními se stýkáte dost často a je to oprvavdu skvělý.

Jak se lze dle Vašeho názorů co nejrychleji
začlenit mezi místní studenty? Pomohla Vám
k začlenění účast na aktivitách studentských
organizací?

Pomohla mi agentura, skupina předem na facebooku
a orientační týden.

12. Běžný život na místě
Jaké jsou možnosti stravování studentů (např.
menza, vaření si na koleji, doma, cafeteria, fast
food apod.)

Vaření si doma, ale jelikož je Thajsko tak levné, je dobré
chodit do malých restaurací, café nebo jíst v kampusu.
Nebo si vařit, je to jedno.

Která z těchto možností je dle Vašeho názoru
nejekonomičtější?

Určitě jíst v Cafe naproti nebo jídlo z ulice.

Jaké jsou orientační ceny základních potravin
v obchodech?

Chleba – 10 Kč, Vajíčka – 20 Kč, Kuře – 20 Kč, Sýry
a Víno – velmi drahé ale jinak vše je velmi levné.
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Jaké jsou ceny jídel v menze, ve školních
restauracích?

Thajská jídla (Fried rice, Pad thai, Kokosové mléko atd)
– cca 30 Kč za porci v Café kam jsme chodili. V menze
ještě levnější ale dost pálivé. V centru velmi levné všude
cca, evropská jídla (pizza, pasta atd) – cca jako v ČR
v restauraci. Restaurace na plážích velmi drahé kvůli
turistům.

Jaké jsou ceny jídel a nápojů v běžných
restauracích?

Pokud thajská – velmi levné – 40,50 Kč za porci , pokud
evropská a na pláží – 100-200 Kč podle toho co.

Jaké dopravní prostředky jste používal/a k pohybu
po městě nejčastěji? Uveďte prosím orientační
ceny jízdenek městské hromadné dopravy; vyplatí
se pořidit legitimaci na dopravu, předplatní kupón?

Skůtr! Opravdu nejlepší je si ho pronajmout na celou
dobu (1200 Kč na měsíc – plná nádrž 40 Kč) a vše
procestovat! Já jsem projela celý prostor ve volných
chvílích. Autobus funguje tak že na něj zamáváte
a taxíky – tuk tuk – jsou drahé, takže toto je nejlepší
způsob dopravy.

Jaké jsou možnosti kulturního a sportovního
využití v místě pobytu, na univerzitě i mimo ni?
(např. sportovní areály, zájmové a sportovní kluby,
kino, divadlo, festivaly apod.)

Tak jelikož to je Thajsko, nic jiného než být venku
nepotřebujete. Pláže, ostrovy, potápění, plavání, kluby,
restaurace. Samozřejmě je tu i levné multikino a tradiční
festivaly. Jsou tu fitcentra, fotbalová hřiště, vyjížďky na
koních. Díky turistům je tu vše co chcete.

Jsou tyto možnosti finančně náročné?

Levnější než v ČR

Je povoleno pro studenty v hostitelské zemi
legálně pracovat?

ne

Pokud ano, je třeba vyřídit nějaké zvláštní
formality, než začnete práci hledat?
Je pro místní studenty obvykle při škole pracovat?

NE

Využil/a jste Vy sám/a možnost pracovat?

ne

Komentář

Díky Non-immigrant vízu zde můžete jen studovat.

Popište prosím svou zkušenost, jak a kde hledat
práci, jaké druhy práce lze získat, co
zamšstnavatelé nabízejí apod.
Má univerzita vlastního lékaře, nemocnici?

Na ostrově jsou 3 nemocnice, velmi ochotní a zkušení
lékaři, levné.

Musel/a jste během pobytu navštívit lékaře?

Ne

Pokud ano, využil/a jste lékaře univerizního, nebo
jste si vše zařizoval/a sám/a?
Jaké jsou možnosti cestování z místa pobytu?
Jaká místa stojí za to navštívit?

Tady to opravdu záleží na penězích. Asie je velmi levná
a je tu neskutečně mnoho možností. Je možné navštívit
nespočetně mnoho míst, například letět z Phuketu do
Singaporu, Bali, Filipín, Bangkoku, Kambodže, Laosu,
Vietnamu, Malajsie.. Je z čeho si vybírat, AirAsia je
opravdu levná a mají spoustu akcí na levné letenky. Já
osobně byla jen v Kuala Lumpur, ale dost lidí bylo na
více místech, nebo zůstali po skončení semestru
a cestovali poté.

Pokud jste cestoval/a, jaké dopravní prostředky
jste používal/a? Uveďte prosím také ceny.

Letadlo do Malajsie, skůtr po ostrově.

13. Finanční podpora, náklady na pobyt
Jaké byly Vaše průměrné měsícní náklady na
pobyt?

15 000 Kč

7

Která položka Vašeho života v zahraničí byla
finančně nejnáročnější? (ubytování, jídlo,
cestování apod.)

cestování

V jaké výši přispěla přidělená finanční podpora
k pokrytí celkových nákladů? (v procentech)

40

V kolika splátkách a ve které fázi pobytu jste
obržel/a finanční podporu

jedna před odjezdem

Jakým způsobem Vám byla finanční podpora
předána? (Předává-li stipendium studentovi VŠE –
Erasmus a jiné zdroje – probíhá platba vždy
převodem, ostatní možnosti platby se vztahují
k jiným variantám stipendia.)
Pokud jinak, uveďte jaké
Jaké další zdroje jste využil/a k financování
pobytu?
Pokud jinak, uveďte jaké
Platil/a jste nějaké poplatky hostitelské VŠ?

ne

Pokud ano, uveďte za co a v jaké výši

poplatek agentuře, který zahrnuje školné, orientační
týden, učebnice a vše ostatní – 1 300 euro

14. Celkové zhodnocení studijního pobytu
Jak hodnotíte akademický přínos (zejména
s důrazem na rozdíly oproti VŠE)? (stupnice jako
ve škole)

2

Jak hodnotíte osobní přínos? (stupnice jako ve
škole)

1

Celkové zhodnocení (stupnice jako ve škole)

1

Komentář

Určitě tu byl akademický přínost v nové nabraných
znalostech a zkušenostech. Rozdíly tu byly, ale celkově
mám radší styl výuky na VŠE.

Setkal/a jste se během studijního pobytu
s nějakými (závažnými problémy)?

ne

Pokud ano, uveďte typ problému (např. zdravotní,
akademické apod.)
Měl/a jste při těchto problémech koho požádat
o pomoc? (rodiče, kamarádi, univerzita)
Zde prosím napište své případné připomínky
k fungování programu, v jehož rámci jste
vycestoval/a do zahraniční

Nemám žádné výtky, vše bylo bez problému.

Zde prosím uveďte jakékoli další komentáře,
doporučení, tipy pro další studenty a cestovale

Opravdu strašně velká zkušenost, ukázalo mi to strašně
moc, naučilo mě to být mnohem samostatnější, poznala
jsem sama sebe a čeho jsem schopná, naučila jsem se
anglicky mnohem lépe a rychleji, poznala jsem úžasné
lidi, novou kulturu, nové země, nové znalosti
a zkušenosti. Doporučuji to úplně každému, můžu říct,
že to byly nejlepší 4 měsíce mého života. Pokud bude
někdo chtít vědet více, nebojte se mi napsat email.
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