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1. Před výjezdem do zahraničí
Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?
Pro VŠCHT: přihláška, motivační dopis, výpis známek, osvědčení o znalosti angličtiny,
learning agreement, dohoda o uznání studia.
Pro FHNW: přihláška, learning agreement, žádost o grant (dokumenty zasílá FHNW).
Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech)
Je nutné řídit se pokyny zahraničního oddělení a proděkana pro pedagogiku FCHT.
Deadline přihlášek je 31. července.
Jazyk – v jakém jazyce stáž probíhala?
Výuka probíhala v angličtině.
Bylo potřeba vízum? Ne.
Potřebné podklady a doklady pro udělení víza: Délka čekání na vízum: Výše poplatku za udělení víza: -

2. Průběh pobytu
Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?
Do 14 dnů je potřeba se přihlásit k pobytu v příslušném kantonu. Následně se jedná
s migračním úřadem o udělení povolení k pobytu. To může být poměrně zdlouhavé
v závislosti na kantonu. (V kantonu Basel-Landschaft jsem čekala na povolení 3
měsíce).
Potřebujete zpravidla nájemní smlouvu, přijímací dopis a/nebo potvrzení o studiu od
přijímací univerzity, potvrzení o dostatečných finančních prostředcích (výpis z účtu –
30CHF/den/student), doklad totožnosti, 2 pasové fotografie a případně další
dokumenty ze stránek příslušného úřadu.
Popište Vaši práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste
dělal/a, zda odpovídala práce domluveným podmínkám a Vašemu domácímu

oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační
pracovní doba.
Jednalo se o studijní pobyt. Výuka hlavních předmětů probíhá PO-ST v Basileji, některé
další předměty trvají 3 týdny (jen ČT, PÁ, v Bernu/Oltenu), některé týden v kuse (ve
Spiezu, během nich neprobíhá jiná výuka). Mezi hodinami a o volných čtvrtcích a
pátcích jsem chodila do laboratoře, kde jsem samostatně měřila podle zadání a
domluvy s místními profesory a svým vedoucím diplomové práce. Laboratoře jsou
krásné, prostorné a velmi dobře vybavené.
Při výuce student upotřebí znalosti z VŠCHT, předměty jsou zajímavé a velkou část
přednáší odborníci na konkrétní problematiku. Výuka začíná nejdříve v 8:40 a končí
nejpozději ve 20:40. Každý hlavní předmět má rozsah 5 hodin týdně (buď v kuse či
rozděleno do dvou dnů 2+3h). Každý předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Zhodnoťte přístup k informacím (způsob získávání pracovního materiálu,
vybavenost knihovny, dostupnost počítačů atd.)
V budově školy je WiFi, nejsou tam počítače (student potřebuje notebook), v Muttenz
je malá školní knihovna s velmi ochotnou knihovnicí. Přístup ke všem učebním
materiálům i známkám funguje přes Moodle.
Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce
pro zahraniční stážisty?
Je možné zúčastnit se akcí pořádaných ESN Olten nebo ESN Basel.

3. Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?
Sdílené studentské byty zajišťované WoVe (Verein für Studentisches Wohnen) –
na doporučení FHNW. (wove.ch)
Cena ubytování – měsíčně:
665 CHF za pokoj. (Kauce dva nájmy – nutno zaplatit předem společně s prvním
nájmem. Nájem se platí vždy na celý měsíc, ať se nastěhujete či odstěhujete kdykoli
během měsíce.)
Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Ubytování si student zajišťuje sám. WoVe poskytuje seznam volných pokojů proti
přijímacímu dopisu švýcarské univerzity, ten jsem obdržela 5 týdnů před odjezdem.
Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
V pokoji bylo jedno lůžko, stůl, skříň, lampička, koš a povlečení. V budovách WoVe
jsou pračky, dobře vybavené kuchyně a WiFi (rychlost ani funkčnost ale nikdo
nezaručuje).
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)
Ceny jsou obvykle několikanásobně vyšší. Maso je velmi drahé. Za chleba zaplatíte
kolem 60 Kč. K nejlevnějším potravinám patří čokoláda. Vyplatí se zajet si tramvají/na
kole nakoupit do Německa (jen pozor na některé limity, ale jsou poměrně vysoké)
nebo nakupovat v německých obchodech (Lidl, Denner, Aldi). V Coopu najdete velmi
dobré produkty řady „Qualité & Prix“ za přijatelnou cenu.
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení
jízdenky či letenky
Do Basileje lze cestovat autobusem či letadlem. Cesta autobusem je dlouhá, komfort i
cena se různí napříč společnostmi. Doporučím cestovat se společností RegioJet, protože
s ní mám nejlepší zkušenosti. Jízdenky začínají asi na 1200 Kč/cesta. Další možností
jsou společnosti FlixBus a ČSAD Tišnov. V Blízkosti Basileje je také letiště, ke kterému
jezdí MHD. Společnost EasyJet létá Praha-Basilej za cca hodinu a dvacet minut. Ceny
letenek začínají už na 600 Kč/cesta, ale velmi záleží na dnu, datu a počtu zájemců,
mohou se vyšplhat až k několika tisícům Kč.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?
Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?

Ve Švýcarsku si musíte při pobytu delším než 3 měsíce dojednat výjimku ze
zdravotního pojištění, abyste nemuseli platit to švýcarské. Potřebujete k tomu kartičku
evropského zdravotního pojištění a povolení k pobytu. Výjimku lze sjednat přes e-mail.
Ve většině ubytování vyžadují doklad o pojištění odpovědnosti. Já jsem měla navíc
ještě dlouhodobé cestovní pojištění od společnosti Direct s pojištěním léčebných výloh,
zavazadel, repatriace apod.
Tipy na využití volného času:
Švýcarsko je překrásné. K výletům lákají asi nejvíce hory a jezera. Namátkou třeba
Blausee, Oeschinensee či Grindelwald a další ledovce. Doporučuji sledovat ceny
celodenních vlakových jízdenek přes stránky či aplikaci SBB a kupovat se značným
předstihem.

4. Finance
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a
zpět)?
V Kč měsíčně: 27 000
V CHF měsíčně: 1 200
Z toho stravování (uveďte měnu): 160 CHF (bez veřejného stravování, veškeré
jídlo jsem si sama připravovala)
Z toho ubytování: 798 CHF (platila jsem 6 měsíců nájmu kvůli příjezdu a odjezdu
vždy během měsíce, celkově 6 x 665 CHF, rozpočteno na 5 měsíců pobytu tedy 798
CHF)
Z toho cestování a volný čas: 242 CHF (díky Halbtax kartě, která zlevňuje veškeré
jízdenky o 50 % a stojí 185 CHF/rok)
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.)
Ne. Cestování na čtvrteční a páteční hodiny v Bernu se ale docela prodraží. Měla jsem
také jeden týdenní předmět ve Spiezu, kde si student musí uhradit ubytování.
Výhody poskytnuté hostitelskou organizací?
FHNW poskytuje grant, který společně se SEMP a VŠCHT grantem významně pomáhá
pobyt finančně zvládnout. Studentská karta od FHNW může dopomoci ke studentským
slevám.

5. Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1-5, 1- výborný): 1
Posouzení akademického přínosu (1-5, 1- výborný): 1
Měl/a byste zájem o další pobyt v zahraničí? ANO
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Přístup profesorů na FHNW, kvalitní studijní materiály, nové znalosti, zkušenosti,
kontakty a zážitky. Nové přátele a nabytou sebedůvěru.
Nějaké závažné problémy během pobytu?
Dlouhé čekání na povolení k pobytu komplikovalo přidělení grantu FHNW.

Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky? (např. co si vzít s sebou)
Případně odkaz na blog, fotogalerii atd.
Když nebudete vědět co a jak, nebojte se zeptat. Většina lidí, s nimiž jsem se v Basileji
setkala, byla velmi milá a vstřícná. Téměř každý umí anglicky.
Pokud budete mít kolo (přivezete si či koupíte použité na místě), ušetříte za MHD.
V Basileji jezdí mnoho lidí na kole i v mrazech a všude najdete „parkoviště pro kola“.
Doporučuji zakoupit Halbtax kartu od SBB, která poskytuje slevy na dopravu. Vlaky ve
Švýcarsku jsou drahé a s touto kartou získáte 50 % slevu. Stojí 185 CHF na rok.
Při první příležitosti si dejte raclette! Je to výborná švýcarská specialita, do které jsem
se zamilovala na první sousto. (Ale ono popravdě asi není nic, co bych na Švýcarsku
nemilovala 😊)

