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Zpráva o studijním pobytu
(Baylor University, Waco, Texas)

V období od 20. srpna 2014 do 20. ledna 2015 jsem se zúčastnil zahraniční studijní stáže na Baylor
University v Texasu, ve městě Waco. Stáž se uskutečnila v rámci mého Ph.D. studia na katedře
počítačů FEL ČVUT. Hlavní náplní mé stáže bylo absolvovat jeden tamní předmět a pracovat na
výzkumu s doktory Song a Donahoo. 

Shrnutí

Během svého pobytu jsem díky značným problémům s ubytováním, cestováním i školným dobře
poznal tamní kulturu, prostředí a celý systém. Vyzkoušel jsem si, jak funguje jejich byrokratický
stroj a čistý kapitalismus. Mohl jsem tak porovnat zkušenosti z domova, kde se mi to zamlouvá o
dost víc. Naše zákony hodně chrání spotřebitele. To v USA není.
V rámci stáže jsem absolvoval předmět 5324 Software Engineering pod vedením prof. Song, Ph.D.
a publikoval jeden vědecký článek jako spoluautor. Další 2 vědecké články jsem zde napsal jako
hlavní autor a odeslal na konference. Jeden z nich již byl přijat do žurnálu indexovaného v databázi
Scopus. Lze tedy říci, že cíl stáže byl řádně naplněn a psaní vědeckých publikací pod vedením prof.
Donahoo, Ph.D. bylo úspěšné.

Celkově hodnotím stáž jako velmi cennou a zajímavou zkušenost, která mi mnoho dala. Ačkoliv si
odvážím i řadu vědeckých a studijních poznatků, tak většina získaných zkušeností spadá spíše do
oblasti mimo akademickou půdu. Setkání s jiným stylem života, uvažování a odlišným žebříčkem
hodnot pro mě bylo velmi cennou zkušeností, která mi ukázala, jak moc odlišné to v jiných částech
světa může být.

Zde bych rád pro budoucí studenty shrnul poznatky, které jsme s kolegou Lubošem Mátlem získali:

Proč jet studovat právě na tuto univerzitu

Nebudu zde zdůrazňovat důvody typu “zkušenosti z jiného světa, cizí kultura, jazyková stránka věci
a osamostatnění se” toto je společné pro všechny zahraniční výjezdy, proto se zaměřím spíše na
konkrétní výhody této školy.

Výuka

Výhoda výuky na Bayloru je malý počet studentů na jednoho profesora. Ve třídě vás tedy bude jen
pár. Z hlediska kvality výuky mohu hodnotit pouze jeden předmět, který z mého pohledu dobrý
nebyl.  Osobně  bych  výjezd  kvůli  výuce  doktorandům  nedoporučil,  jelikož  předměty  jsou
připraveny  spíše  pro  magisterské  studenty.  Z  hlediska  publikační  činnosti  vám  profesoři  rádi
pomohou, když je přidáte jako autory publikace, jen je nutné se často připomínat, pokud po nich
něco chcete (např. opravit chyby v publikaci)

Prostředí

Prostředí  okolo  kampus  je  velmi  pěkné.  Baylor  má  peníze  a  je  to  vidět.  Vše  je  velmi  pěkně
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udržované, včetně zastřiháváni trávníků do pravých úhlů. Pokud se vydáte mimo kampus už tak
nadšení nebudete Waco je pouze velká vesnice. Nicméně v případě, že se dostanete ještě o trochu
dál od Waca nebudete zklamáni.

Práce/finance

Pokud se rozhodnete studovat plný master obor na této univerzitě je zde možnost práce pro školy,
kterou můžete plně hradit svůj pobyt v zahraničí (je zde možné si vydělat). Prací je zde několik
typů: asistent profesora, vývoj webových aplikací pro školu, spolupráce na projektech např. v oboru
data-mining a další.

Mimoškolní aktivity

Jeden z hlavních důvodů proč studovat na Baylor University. Je zde spoustu mimoškolních aktivit.
Pro zahraniční studenty je zde Bobo centrum, kde se konají pravidelné večeře či hraní her. Baylor
má vlastní  posilovnu,  která  je  pro studenty “zdarma” (ale  zaplatíte  jí  v registračním poplatku).
Kromě toho se zde velmi často konají zápasy amerického fotbalu, basketbalu nebo voleybalu.

Bezpečnost

Škola má vlastní policii. Díky ní se cítíte celkem v bezpečí. Nicméně nedoporučuje se chodit v noci
mimo kampus.  V celém Waco  se  prý  kradou kola  (které  je  pro  vás  velmi  užitečné,  my si  ho
nekupovali, ale byly jsme na výjezdu pouze půl roku).

Počasí

V létě jsou zde opravdu vedra (35°C a víc) a zima ve srovnání s ČR zde prakticky není. Například
25. prosince jsme se procházeli venku v tričku a šortkách, protože venku bylo 24°C. Jsou tu však i
chladnější dny, kdy v noci teplota padá k 0°C nebo na -5°C a přes den je pak třeba pouhých 5-7°C.
Takových dní je tu však velmi málo, třeba jen 1-2 týdny z celé zimy.

Akademický kalendář

Semestr zde začíná koncem srpna. Je dobré přijet o trochu dříve, abyste stihli zařídit byrokratické
záležitosti, bankovní účet, telefonní číslo nebo vyřešili problémy s ubytováním. Výuka se zde liší
od “Českého stylu”. Není zde rozdělena na přednášky a cvičení, vše je zahrnuto v jednom. Během
semestru  se  očekává  intenzivnější  práce,  podle  které  budete  hodnoceni.  Tedy není  možné celý
semestr vynechat a naučit se pouze na zkoušku jak je to běžné v našem prostředí. Zkouška zde tedy
prakticky  není  je  to  ve  většině  případů  pouze  závěrečný  písemný  test.  Semestr  končí  v  půlce
prosince. Následující semestr jsme nebyli přítomni, ale začíná v lednu a končí v květnu. Je zde také
možnost studovat v letním semestru (pro studenty je doporučené jeden takový semestr absolvovat),
kdy místo prázdnin můžete dohnat požadované předměty.

Pro koho je univerzita vhodná

Baylor vyučuje mnoho oborů. Pro ukázku uvádím departmenty:

• College of Arts & Sciences
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• Hankamer School of Business
• Honors College
• School of Education
• School of Engineering & Computer Science
• School of General Studies
• Graduate School
• Law School
• Louise Herrington School of Nursing
• School of Music
• School of Social Work

Za sebe mohu hodnotit jen Department of Computer Science. Tento department je velmi malý je
zde tedy pouze pár profesorů a výběr předmětů je tedy také značně omezený. Připravte se tedy na
to,  že budete  studovat  něco co vás  vyloženě neoslovuje.  Kvalitu  výuky hodnotím pouze  podle
jednoho předmětu (Software Engineering), který nebyl dobrý, ale dle zkušeností ostatních studentů
je také ten nejhorší. Jsou zde kvalitní i méně kvalitní profesoři z těch kvalitnějších uvedu prof. Jeff
M.  Donahoo  nebo  Greg  Hamerly.  Tato  fakulta  prakticky  přežívá  díky  zahraničním studentům.
Nemusíte  se  tedy bát  nějakých jazykových nedostatků.  Jsou zde  na to  připraveni  (mají  svatou
trpělivost).

Doporučil  bych  spíše  plnohodnotné  master  studium  s  možností  práce  nebo  roční  výjezd
magisterským studentům. Pro mě jako Phd studenta nebyla škola vůbec připravena. Problém byl už
při našem zařazení, kdy škola nevěděla jakou roli nám má přidělit. Z administrativního hlediska
jsme se tak téměř po celou dobu studia potýkali se spoustou byrokratických problémů. Kromě toho
předměty  nejsou  ani  zdaleka  koncipované  pro  tento  typ  studia,  budete  studovat  to  samé  co
magisterští studenti a ve většině případů budete absolvovat předměty, které se od jejich alternativ v
ČR moc neliší.

Před odjezdem

Přihlášky na zahraniční univerzitu

Jel jsem tam jako Ph.D. student, takže jsem oficiální přihlášku podávat nemusel. Celá domluva šla
neoficiální  cestou,  což  se  ale  později  ukázalo  jako  problém.  Informatika  na  BU  nemá  Ph.D.
studium, takže nevěděli  jak se mnou zacházet.  Nakonec mě tu přihlášku stejně nechali  vyplnit,
abych se řádně dostal do jejich systému. Nicméně to bylo až přímo na Bayloru a za jejich účasti s
tlačenkou v zádech. Jinak myslím, že vyžadují TOEFL pro běžné studenty, ale nevím jistě.

Stipendium rektorát

Rektorát ČVUT nabízí stipendium 10 000 Kč měsíčně pro tyto zahraniční výjezdy. Více o tom zde.
Stačí vyplnit žádost a donést na rektorát paní Spurné případně panu Požárovi. Pak budete pozvání
na test  z angličtiny,  který stačí složit  na úroveň B2. Pokud projdete testem, koná se ještě ústní
pohovor.  Bylo to  docela  v  pohodě,  nic  záludného.  Pak už  je  stačí  vyplnit  a  podepsat  finanční
dohodu. Akorát je okolo nějaké papírování jako motivační dopis a souhlas školitele a proděkana s
výjezdem. Nicméně pokud člověk umí aspoň trochu anglicky a je na Ph.D., tak je celý proces spíš
formální a lze počítat s tím, že to stipendium dostanete.

http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/mbd
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Stipendium FEL Mobilita

Neznám původ stipendia, ale na FEL je to Mobilita - Akce 200. Stačí vyplnit žádost a odnést na
oddělení pro vědu a výzkum do Dejvic. Kontakt pí. Mikšovská. Výše stipendia je myslím až 12 000
měsíčně, ale já dostal jen 6 000 Kč. Žádost je na webu a zase musí být podepsaná školitelem a
vedoucím katedry.

Vízum

Já jsem žádal o výzkum J-1, což je vědecké, ne studentské. Bylo to hodně komplikované, protože na
roční  výjezd  jsem musel  prokázat,  že  mám asi  $24,000  buď  na  účtě  nebo  na  stipendiích.  Ze
stipendií  jsem získal  10  000  Kč/m (rektorát),  6  000  Kč/m (mobilita),  5  000  Kč/m (doktorské
stipendium) a ke každému z nich jsem musel mít dopis s razítkem ČVUT. To je za rok zhruba
$11,500, takže jsem k tomu potřeboval výpis z banky, že mám na účtu asi 260 tisíc Kč. K tomu
jsem měl ještě připravený zvací dopis z Bayloru a magisterský diplom z ČVUT, ale ani jedno jsem
nepotřeboval. Žádost o vízum je stejná jako popisují ostatní, tak to tu nebudu moc rozebírat. Stačí
na ambasádě vyplnit žádost o J-1 vízum, zaplatit SEVIS poplatek a vyplnit hrozně dlouhý formulář,
že nejsem terorista a neobchoduji s lidmi. Pak je potřeba ještě zaplatit manipulační poplatek za
schůzku na ambasádě. Tam jsem přišel se všemi dokumenty viz výše + potvrzení o zaplacení těch
poplatků  pro  ambasádu +  připravenou žádost  o  vízum,  kterou mi  poslal  Baylor  FedExem.  Na
ambasádě jsem byl asi hodinu a mluvil jsem u 3 okýnek. První česky, kde paní kontrolovala jen
jestli mám všechno. Další dvě byla anglicky. První bylo o bezpečnosti, dělali mi tam snímání otisků
prstů a poučovali mě o tom jak se tam chovat. V tom druhém se mě pán ptal proč tam chci, co tam
budu dělat a jestli se vrátím do Čech. Stačilo mu říct, že tam jedu na rok jako na studijní stáž a pak
tu chci napsat dizertační práci a byl spokojený. Celkově to nebylo nijak extra příjemné, ale ani mi
nedělali žádné problémy. Jen pozor, na ambasádě vám zabaví všechnu elektroniku - mobil, kindle,
sluchátka, mobil, … takže si nic neberte. Nemá to cenu.

Ubytování

Ubytování zajišťuje v oblasti Brothers Management. Stačí jim tam napsat email a oni vám pak dají
kontakt přímo na nějakého property managera v komplexu, kde chcete bydlet. Já bydlel v The Oaks.
Je to  docela  blízko kampusu, byt  je  to  velký a  cena průměrná.  Osobně bych doporučil  možná
Cottonwood, kde bydleli kamarádi. Přišlo mi to tam lepší a bylo to o fous blíž. Jinak počítejte s tím,
že se tam s vámi nikdo moc mazat nebude. Musíte vyplnit žádost po mejlu a doložit, že máte na
zaplacení  3  nájmů (stačí  ty  doklady  viz  výše).  Pak  vám to  normálně  rezervují.  Akorát  pozor,
nájemní smlouva se nedá vypovědět!!!!! Takže pokud nevíte jistě jak dlouho tam budete, tak radši
méně  než  více.  Jinak  budete  mít  hrozné  problémy.  Lze  se  podívat  i
na http://www.bearcribs.com/index.php?sublease. Tam se lidi  snaží zbavit  svých bytů, když mají
moc dlouhou smlouvu. Výhoda je, že se tam dá sehnat byt se slevou i vybavením. Nevýhoda je, že
si nemůžete vybrat od-do a v podstatě přebíráte zodpovědnost za byt, aniž byste ho předtím viděli.
Jinak standardně jsou byty úplně prázdné, je tam jen lednice, sporák, mikrovlnka a klimatizace. Vše
ostatní si musíte sehnat. To lze buď na facebooku (je tam Free and For sale skupina, do které se
můžete  dostat  pokud  máte  email  @baylor.edu)  případně  od  lidí  co  tam  jsou.  Hodně  věcí  je
putovních. Určitě se vyplatí sledovat tyhle věci v době kdy končí semestr, to je nabídka obrovská a
poptávka malá, to se dá vybavit byt skoro zadarmo a fakt dobře.

http://www.bearcribs.com/index.php?sublease
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Pojištění

Baylor vyžaduje, abyste si vzali jejich zdravotní pojištění. Za mě to bylo $175 na měsíc. Pomohou
vám ho získat, takže to je v klidu. Moc o tom nevím, naštěstí jsem ho nepotřeboval.

Finance

Bral jsem si s sebou $1,200 a ukázalo se to tak akorát. Dá se tam z toho celkem dlouho vyžít (tak 2-
3 měsíce, podle toho co z toho platíte). Mě trvalo asi 2 měsíce, než se mi podařilo získat bankovní
účet. Zpočátku se mi ztrácela pošta, je nutné u adresy uvádět i apartment number, jinak vám to
nedoručí. Náklady počítejte tak $60 týdně na jídlo za osobu, $175 měsíčně pojištění za osobu, $700
měsíčně byt se dvěma ložnicemi včetně vody, $50-$100 měsíčně elektřina za celý byt, podle toho
jak moc používáte klimatizaci. Jako banku jsem měl Bank Of America a kromě problémů s poštou,
což byla možná moje chyba, tak celkem žádný problém. Založení i zrušení účtu byla pohoda a
zadarmo. A díky většímu zůstatku na účtu (přes $1,200) jsem neplatil ani poplatek za vedení účtu.

Cesta

Let

Letěl jsem přes Londýn do Dallasu. Přímý let neexistuje. Cestou tam jsem měl v Londýně asi 1,5
hodiny na přestup a nestihl jsem to, uletělo mi letadlo. Asi půl hodiny jsme čekali v letadle z Prahy
než nás pustili ven a zhruba hodinu před odletem mě už odmítli pustit do toho letu do Dallasu.
Nicméně mi v klidu přeplánovali let a dostal jsem 10 liber na jídlo na letišti. Cesta je docela v
pohodě, akorát dlouhá.  Ani imigrační úředníci v Dallasu nedělali  žádný velký problém, ačkoliv
nijak vstřícní taky nebyli.

Cesta do Waco

Do Waco je možné se dostat 3 způsoby. 1) kamarád pro vás přijede na letiště. To je asi nejlepší
varianta, zejména když jedete třeba 2. Dáte mu pak několik dolarů za čas a cestu (my dali $80) a je
to maximálně komfortní. 2) je možné jet shuttlem. O tom moc nevím, vím jen, že stojí asi $80 za
osobu, odveze vás kam si řeknete, ale přes internet se objednává 2 týdny předem. 3) Můžete jet
zdarma autobusy do centra Dallasu, tam pak na vlak a ten vás zaveze asi za $2 na kousek od stanice
autobusu  Grayhound.  Tam se  lístky  objednávají  online:https://www.greyhound.com/ Cesta  je  to
docela v klidu a přijde vás to celkem tak na $30 na osobu. Ale je to asi se 4 přestupy a ještě to pak
máte daleko do bytu, takže se vyplatí zvážit i ty ostatní varianty. Není to moc komfortní a jste hodně
závislí na tom, jak vám to navazuje.

Docela je zajímavá i varianta v Dallasu objednat hotel a přespat, protože po cestě 16 a víc hodin je
to příjemný odpočinek, zejména když máte přílet ve večerních hodinách.

Cesta do bytu

Pokud zvolíte varianty 1 a 2, tak vás odvezou až tam. Pokud 3 a jste běžným studentem, tak se lze
na Bayloru domluvit, že si pro vás přijedou k autobusu a odvezou vás autem. A pokud nejste běžný
student jako jsem to měl já, tak to chce mapu, GPS a počítat tak s půl hodinou cesty s kufrem.
Většinou půjdete po silnici, chodníky se tam moc nenosí. A v létě je tam tak 35°C, takže se obrnit a
hodně tekutin na cestu.

https://www.greyhound.com/
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Po příjezdu

Určitě první věc je jít podepsat osobně smlouvu od bytu a získat klíče. Liší se to místo od místa, ale
ověřte si, jak je to s vodou, elektřinou a internetem. U nás vodu zajišťovali oni a dávali nám jí k
účtu, ale elektřinu jsme si museli objednat sami přes http://www.bearbills.com/. Nám to zapomněli
říct, tak jsme to neudělali a po pár dnech nás odpojili. Internet bývá často v ceně nájmu, ale musíte
si vyzvednou router v Grande Imperials. Je to dost daleko, určitě musíte mít auto. Chce to ukecat
někoho, kdo vás tam hodí. Často pomůže i někdo z centra pro mezinárodní studenty na Bayloru. To
je  ta  kancelář  která  s  vámi  vyjednává  cestu  tam  (CIE,  center  for  international
education). http://www.baylor.edu/cie

Pak to chce zařídit mobil a banku. Bez mobilu neuděláte nic, všude po vás chtějí americké telefonní
číslo. Ukecali jsme jednu paní z CIE a ta nás hodila do AT&T a pro ten router. AT&T je v oblasti
lepší, má silnější signál. Do banky se dá dojít pěšky a na začátku semestru dokonce banka chodí do
školy, lze se zaregistrovat i tam.

Jelikož jsem nebyl řádný student, tak jsem měl trochu potíže s tím dostat se do jejich systému. Už si
to moc nepamatuju, posílali mě od čerta k ďáblu a byla to strašná byrokracie, která skončila tím, že
jsem stejně musel vyplnit tu přihlášku a oni zařídili její rychlé schválení.

Studium

Standardně tam student studuje tak 3 předměty za semestr a zabere mu to fakt hodně času. Řekl
bych tak půl až třičtvrtě úvazek. K tomu graduate studenti informatiky ještě pracují pro školu 20
hodin týdně a dostávají za to $1,200 měsíčně. Tzn. časově je to tam hodně náročné.

Já jako Ph.D. na návštěvě měl jeden předmět a ještě ne moc kvalitní. Ale je fakt, že i tak stál dost
času.  Řekl  bych,  že  jsem tím  strávil  v  průměru  tak  10-15  hodin  týdně,  ale  asi  jsem to  dělal
důsledněji než bylo nutné. Každopádně běžní graduate studenti informatiky tam moc volného času
nemají.

Studium je tam hlavně o generování nesmyslného textu všeho druhu. V tom se dost vyžívají. A
samostudium z knih.  To je taky velká část.  V podstatě tam musíte chodit  připravení na každou
hodinu - tzn. udělat úkoly a zvládnout odpovídající reading assignment.

Volný čas

Možností vyžití tam moc není, vše je dost daleko a je potřeba auto. V podstatě bez auta je člověk
omezen převážně  na  Student  Life  Center,  což  velké  sportovní  centru.  Je  tam bazén 25 yardů,
tobogán, vážně pěkná a luxusní posilovna, jeden kurt na squash, asi 9 kurtů na rocketball, beach
voleyballový kurt, asi 3 tělocvičny a lezecká a boulderová stěna. Do komplexu je vstup zdarma,
resp. součástí školného. Výbavu půjčují zdarma. Veškerý svůj volný čas který jsem trávil mimo byl
jsem trávil tady. Kromě SLC tu je pár barů a fast-foodů a studentské divadlo. Na vše ostatní jako je
kino už potřebujete auto. To dává větší možnosti vyžití.

Často se k dopravě po bayloru používá taky kolo. Je to tu jedna obří placka, takže se tu na něm jezdí
dobře a rychle. Dostanete se tak rychle z jedné části kampusu na druhou a netrávíte zbytečně čas ve
vedru, které je tu zhruba od března do listopadu.

Za zmínku stojí ještě Bobo Spiritual Life Center, kde se každé úterý konají akce pro mezinárodní

http://www.baylor.edu/cie
http://www.bearbills.com/
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studenty. Jednou za dva týdny je to mezinárodní večeře, vždy v jiném stylu a jednou za dva týdny
jsou to nějaké společenské hry. Je to sranda a příjemné společenské vyžití.

Baylor je hodně aktivní ve sportovních soutěžích - americký fotbal, baseball, voleyball, mužský a
ženský basketball … v podstatě závisí na sezóně, ale pořád se hraje něco. Na všechna utkání mají
studenti bayloru vstupné zdarma, takže se vyplatí jít. Je to dobrý zážitek a navíc lze občas získat
třeba i tričko nebo pizzu zdarma, když máte štěstí.

Auto

Bez auta se nikam nedostanete, veřejná doprava tu prakticky není. Lze občas použít kamarády, ale
to je dost nekomfortní a hodně to omezuje i vlastní cestování. Půjčit auto od kamaráda si jen tak
nemůžete, pojistka je tu na řidiče ne vozidlo, takže pozor na to!! Řidičák stačí evropský, ale občas s
ním dělají problémy. rozhodně se vyplatí si udělat místní. Stojí to pár dolarů a máte pak levnější
pojistku a nejsou problémy s půjčením auta.

Na evropský řidičák nám odmítli auto půjčit. Potřebovali jsme k tomu americké telefonní číslo,
evropský řidičák, kreditní kartu (debitní neberou) a někde chtěli i výpis z českého registru řidičů.
Dělají tu vážně hrozné obstrukce. Auto nám v Texasu nakonec vůbec nepůjčili za celou dobu co
jsme tu byli. Ale údajně když máte místní řidičák tak problémy nedělají.

Jinak to chce počítat s tím, že bez auta si nedojdete ani nakoupit. Sice jednou týdně přes semestr
jezdí bus do obchoďáku od CIE, ale není to komfortní a je to dost omezující. Navíc mimo semestr
nejezdí.

Před návratem

Před návratem je potřeba zařídit několik věcí:

• zrušit bankovní účet
• odhlásit elektřinu, příp. vodu
• vrátit router
• podle toho jestli vám končí smlouva nebo někomu předáváte byt přes sublease jej vyklidit.

Je slušné neprodávat věci dráž než jste je dostali. Tzn. my např. spoustu toho dostali zdarma
od kamarádů, tak jsme jim to při odjezdu zase vrátili,  aby to mohli dát někomu jinému.
Spousta věcí je putovních a je fajn to zachovat. Samozřejmostí bývá i přidat nějaké vlastní
věci, když vám zbudou.

• získat potvrzení o délce studia, je to oficiální formulář
• v případě Ph.D. potvrzení zahraničního školitele, volná forma.
• studenti s I-20 musí požádat o prodloužení víza, s J-1 to myslím není nutné
• vyřídit si daně, forma závisí na příjmu a typu víza
• vrátit klíče od bytu
• rozloučit se s lidmi se kterými jste byli v kontaktu jak na univerzitě tak s přáteli

Pokud si chcete poslat něco zpět, tak nám přišlo, že balík je dost drahý. Je tam nevýhodný poměr
hmotnost/cena. My jsme si koupili jedno společné zavazadlo a zaplatili mu letenku za $100. Tím
jsme mohli přepravit 23 kg včetně toho kufru. A navíc amazon nabízí pěkné kufry za slušnou cenu.
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Po návratu

Co všechno musíte dělat po návratu v podstatě závisí na získaných stipendiích. Zpravidla každé z
nich vyžaduje nějakou závěrečnou zprávu a případně další formality. V mém případě to bylo:

• Stipendium Hlávkovy nadace - příspěvek na letenku, stačila závěrečná zpráva
• Stipendium rektorátu  -  závěrečná  zpráva  zde  na  wiki,  potvrzení  zahraničního  školitele,

potvrzení českého školitele a potvrzení o délce pobytu.
• Stipendium Mobilita - Akce 200 - závěrečná zpráva
• Nechat si uznat kredity. Pro Ph.D. to znamená uznání externích předmětů, je na to formulář,

který musí podepsat školitel, garant na ČVUT a předseda ORO. Pak vám to paní na oddělení
pro  vědu  a  výzkum  může  dát  do  KOSu.  Já  jsem  k  tomu  měl  dopis  od  zahraničního
vyučujícího, který mi tak písemně potvrdil, že jsem předmět udělal a s jakými výsledky.

Kontakty

Hlavní web univerzity http://www.baylor.edu/

Web centra pro international education,  takový styčný bod pro mezinárodní studenty.  pořádají  i
hodně akcí na které hodně doporučuji chodit! http://www.baylor.edu/cie/

Web sportovního centra http://www.baylor.edu/slc

pokud chcete vzít byt po někom, tak doporučuji http://bearcribs.com/index.php?sublease

Pro zařízení vlastního nájmu vybírejte byt tady http://www.brothersmanagement.com/

Hlavní studentský portál nazývají Blackboard a naleznete ho zde. K přístupu je potřeba login, který
dostanete po přijetí na Baylor http://my.baylor.edu

http://my.baylor.edu/
http://www.brothersmanagement.com/
http://bearcribs.com/index.php?sublease
http://www.baylor.edu/slc
http://www.baylor.edu/cie/
http://www.baylor.edu/
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