
Základní údaje o studentovi

Zahraniční škola 

Studijní pobyt v zahraničí 

Aktivity před výjezdem

Fakulta: FIT CVUT

Obor studia: Softwarové Inženýrství

Úroveň studia v době pobytu v 
zahraničí: 3. Ročník

Země:  Taiwan

Název zahraniční školy:  Chung Hua University - 中華⼤大學

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: College of Computer Science

Jméno koordinátora zahraniční školy: Kelly

E-mail koordinátora zahraniční školy: international@g.chu.edu.tw 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://english.chu.edu.tw/bin/
home.php

Akademický rok: 2018

Začátek pobytu: únor 2018

Konec pobytu: červen 2018

Délka pobytu v měsících: 5
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Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Na webu CVUT.

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční 
škole(uveďte odkaz na web)? 
http://ecampus.chu.edu.tw

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Dokumenty, které jsou vyžadované CVUT + je potřeba zařídit na taiwanu 
podpisové razítko a osobní identifikační číslo, kvůli založení taiwanského účtu. 
Pokud člověk jede na delší dobu, je doporučeno získat vízum na rok, aby se dalo 
získat ARC, ale není podmínkou. Dá se jet i bez víza.

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
 vyplněnou přihlášku 
 Kopii pasu 
 studijní plán v Aj  
 Health Certificate – (including HIV and lung X‐ray test)

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Tradiční cinstina + angličtina, předmětů v angličtině je velmi málo. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení 
fakulty? 
Studijní plán v Aj  
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení 
rektorátu ČVUT? 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Nebylo, stačí vstupní vízum na 90 dnů a pak někam vyjet. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
AXA, výhodou byla cena cca 8500. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nebylo vyžadované a vzhledem k tomu, ale určitě je potřeba žloutenka a tifus. 

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

Ideální je asi koupit i zpáteční letenku rovnou. Cena záleží na tom jestli se letí do 
prahy nebo do vídně, ale vídeň je levnější. Cca 20 000 - 25 000 Kč.  
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Jen pas. 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Škola zařídila taxi z letiště až do kampusu. 

http://ecampus.chu.edu.tw


Průběh studia 

Praktické otázky pobytu

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, předměty jsem si po příjezdu vybíral znovu.

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení 
pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) Na fakultě cca 2 dny před začátkem. 
Omezení nejsou, ale záleží jestli se líbíte profesorovi, ke kterému se zapisujete.

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
 Lekci čínského vaření.

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
 nebyla.

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na 
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Testy, bylo možné napsat na 120%. Pak záleží na předmětů, nekde byly i 
semestrální práce.

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Oproti fitu velmi jednoduchá.

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v 
rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Většina materiálů byla online.

Jaká je vybavenost kampusu? 
Několik sportovišt, bazény, obchody, restaurace, kadeřnictví atd…

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; 
možnosti tisku a kopírování)? 
Vlastní ntb je velmi doporučen, počítače jsou jen v počítačovém centru. Přístup na 
internet je přes kabel, na koleji, doporučeno koupit router.

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální 
akce pro výměnné studenty? 
Ano, nejlepší z nich bylo vaření knedlíčků.

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními 
studenty? 
Ano, všechny předměty jsem měl s místními studenty.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na koleji.



Finance

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cca 2000  TWD

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 
Bylo hned vedle školy, bylo levné. Vybavenost byla dostačující, ale velmi zřídka se 
uklízí a místní studenti mají velmi odlišní higienické návyky.

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Poslat společně s přihláškou.

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Restaurace v na ulici, nebo meza  v kampusu.

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

Cca o 20-30% levnější než v čr.

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Autobus do Hsinchu 15 TWD do taipei 150 TWD, používá se převážně easy card, 
se kterou mají studenti slevu.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Sehnat podpisové razítko 
Osobní identifikační číslo 
Bankovní učet I taiwanské pošty.

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? 
Netuším, nepsacoval jsem, ale prý to není problém.

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Sport je většinou v kampusu. Ideální je objevit taiwan kolem dokola, dá se použít 
vlak nebo scooter, občas i autobus. Ubytovaní na noc cca 400 TWD, doprava 
záleží na destinaci, ale ceny jsou srovnatelné s čr.

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od zahraniční školy, dar od čvut  peníze které jsem měl našetřené.

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 

a) z toho stravování 9000 TWD

b) z toho ubytování 2500 TWD

c) z toho na cestování a volný čas 5000 TWD



Uznání zahraničního studia domácí školou

Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Cca 30%

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Zasláno jednorázově na začátku studia.

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 
používání české platební karty) 
Není problém, jen všechny smlouvy jsou v čínstině.

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, 
kopírování, materiál, apod.)? 
Ne, jen kopírování 1 strana = 1TWD

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Cca 40, ještě nebyly vyhodnoceny.

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechny které jsem získal tam. FIT je velmi vstřícný.

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, 
volitelné)? 
Všechny které měly vztah k informatice.

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? 
Nebyly žádné problémy.

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Zprávu z pobytu, transctipt of records a dokument o délce studia

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Rozšíření jazykových obzorů, Porovnání českého a taiwanského způsobu 
návrhu softwaru. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Poznání nové kultury, cestování.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Většinou nekompletní, ale to je spíše zahraniční univerzitou, protože v 
informacích je chaos.

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení 
jako ve škole)  
Nic nebylo problém, jen člověk musel běhat po kancelářích prvních pár dnů.



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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Snahu zahraniční fakulty.

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Žádný závažný problém jsem neřešil.

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Ani jedno nemám veřejně sdílené.


