
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FEL  

Obor studia: EK  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: Chung Hua University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: electrical engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Kelli  

E-mail koordinátora zahraniční školy: ???  

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

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/2018  

Začátek pobytu: únor 2018  

Konec pobytu: červenec 2018  

Délka pobytu v měsících: 5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od kamaráda, který také vyjel. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)?: 
Na oficiálním webu školy, ten se ale teď změnil. 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Zdravotní certifikát, vyplněná přihláška, zdravotní pojištění, fotografie 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  

Vyplní se, naskenuje a pošle 

  



 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Angličtina a Čínština  
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Zašel jsem na studijní a řekl, že odjedu. To bylo tuším vše…?  
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Vše co je popsáno na webu… 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Není nutné, ale žádal jsem. Pokud bych jel znovu, nežádal bych. Zbytečné starosti a 
vyhozené peníze. Lepší je jet na visa run. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Pojištění ke kreditní kartě, asi 30 Kč/měsíc 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Cestovatelský základ: žloutenky, břišní tyfus 
 

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

Tam jsem letěl se zastávkou v Thajsku, zpět jsem letěl z Vietnamu. Oboje letenky něco přes 

desítku… Klasicky použijte skyscanner v kombinaci s kiwi a weby aerolinek. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas a to je tuším vše…?  

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Škola zařídila příjemný pick up. Člověk nás zavezl přímo do školy a čekal s cedulkou po 

příletu. 

 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Kompletně 
 
 



Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Velký chaos, první týden semestru, občas je to loterie (doslova!), člověk si musí oběhat 
učitele a zjistit kdo je za vyučovat v angličtině případně přistoupit na individuální způsob 
výuky (psaní práce místo testu atd.) 
 
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Introduction to the world music nebo Chamber music (tuším) – nebo cokoli co učí tato paní. 
Je příjemná a vyjde studentům vstříc. Udělali jsme prezentaci na českou hudbu a jako 
zápočet jsme zahráli píseň na školním koncertě.  
Creative chromatology (učitelka Kelly pořádá festival Organic a v Taipei si otevřela nový bar – 
určitě tam zajděte, její přítel vypadá jak Jirka Kára). Jinak je to příjemný předmět, kde se 
naučíte míchat barvy a přemýšlet o nich. 
Kurz čínštiny vypisovaný studijním oddělením.  

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Ne 
 
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Studium je velice easy. Jinak jako zápočet/zkoušku napíšete nějakou práci, případně 
sestříháte video nebo odehrajete koncert. Vždy záleží na domluvě s vyučujícím. Někteří 
vychází international studentům velice vstříc, někteří vůbec… 
 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Nelze srovnávat – zcela jiný přístup… 
 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Nezískával. Ale do creative chromatology jsem si musel koupit štětce, paletu a barvy.  
 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
K dispozici jsou hřiště, dráha, bazén, lavičky, … To je asi tak všechno. Kampus neurazí, ale ani 
nenadchne. 
 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Mají spoustu počítačů v hlavní budově. Dokonce je možný po domluvě i přistup do střižny, 
kde stříhají v Ediusu, ale nainstalovali jsme tam i Adobe Cloud. Pokud bych jel znovu, tak bych 



si už nebral notebook, který jen překáží při cestování. 
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Slibovali to, ale nakonec nic nebylo. Také udělali nějaký event, kdy jsme vyráběli Taiwanské 
jídlo. To bylo moc fajn! Také se mi líbila zkouška z předmětu barmanství. Sice jsem ho neměl 
zapsaný, ale kamarádka ano. Jejich zkouška probíhala tak, že si v jedné učebně po skupinkách 
udělaly „bar,“ kde podávali různé drinky. Kdokoli pak mohl přijít, ochutnávat a hodnotit, jak 
byl v baru spokojený. V kampusu je zakázáno pít alkohol, ale to se očividně nevztahuje na 
zkoušky. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano. To bylo super, jen škoda, že většina lidí neumí moc anglicky. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na koleji – POZOR – v přízemí před Hi-life naleznete ledovač! Dobré vědět. My ho bohužel 
objevili až poslední měsíc pobytu. 
 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Velice levné na koleji 
 
 

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 nejlevnější a bez starostí. Jinak je to malý pokoj – můžete najít na google. Internet 
vypínají před jednou hodinou ranní, přivezte si polštář a matraci, nesmí se vařit, ale pořiďte si 
toustovač a rýžovar. Na koleji se nesmí pít, ale zas tolik to nehrotí. Jinak jsou Asiati velcí 
prasata, všude je špína, ale s tím se prostě musí počítat. Švába můžete velice efektivně zabít 
tak, že na něj nalijete horkou vodu – stačí pár kapek a je po něm. Zajímavé… Počítejte taky 
s komáry a spoustou hmyzu. Co je taky zvláštní, že občas někdo vykoná velkou potřebu do 
sprchy nebo mimo záchod…. Jo a v centru je thrift store, tam se dá nakupit spousta věcí za 
pár peněz. Hrníčky, talíře, věci do domácnosti, izolepy, kytara, rýžovar, toustovač, míč, foťák, 
prodlužky, peřiny, polštáře, asi i matrace, ….  
 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Tyhle všechny informace mi univerzita poslala e-mailem 
 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Je tam menza a spousta restaurací přímo v ulici před školou (to je teda taky to jediný co tam 
je…) 



 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Pivo, mléko, sýry jsou dražší. Jinak stejné nebo lehce levnější 
 
 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Jezděte stopem! Nejlepší způsob dopravy po Taiwanu… 
 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Pokud nemáte vízum stačí jen jet na visa-run do 3 měsíců od vstupu. 
 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Prohlídka doktora kvůli místnímu řidičáku. Je to bojovka jak z Asterixe a Obelixe… Nakonec 
jsem řidičák stejně vzdal a jezdil na půjčeném skútru. 
 
 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne 
 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
nevím, ale asi můžete neoficiálně učit angličtinu 
 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Basketbal, stop, cestování, sbližování s místními, …  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium 
 
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? ´ 
Tak to netuším. Ale vyšel jsem v pohodě. Většina peněz padla na drahé místní pivo a levné 
jídlo 

 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Myslím, že nutné výdaje na přežití kompletně. 
 



Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Taky trošku magie. Posílali ho tak nějak náhodně na místní účet, co si člověk musí vytvořit. 
Pokud nepošlou, tak se připomeňte Kelli nebo Kelly 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Budete muset mít účet, na což potřebujete razítko se svým čínským jménem 
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Něco za kartu, něco za razítko, něco za tisk, záloha na klíček, spousta věcí, ale většinou menší 
položky. Dost jsem také utratil za autobus do centra. Ale nasčítá se to. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Nejsem si jist. Asi místních 10 – našich 20, protože nám nakonec nezapočítali Čínštinu…? Je 
to punk s jejich byrokracií 
 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
20 
 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Volitelné 
 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Asi ano – všechny…?  
 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Poslal jsem jaké jsem si vybral kurzy, a pak mně to uznali 
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Už netuším. Něco jsem jim ukazoval, ale tyto požadavky pošlou mailem. Pošlou i abyste si 
brali diplom. Ten neberte, zbytečné… Pojištění chtěli určitě vidět. Ale za mě jim stačila taková 
ta kartička k pojištění, co si dáte do peněženky… 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Odborný nic moc 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Osobní přínos byl neskutečný. Člověk pozná jinou kulturu, naučí se řešit věci samostatně, 
hodně to člověka posune… Upřímně, není to o vědomostech nebo o „odborném“ přínosu, 



ale to snad ani nikdo nečeká. ČVUT je dobrý na odbornost, ale vyjetí na Taiwan vás posune 
právě tím směrem, který se na ČVUT nenaučíte. Určitě jeďte! Skvělá zkušenost. 
 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Co bylo třeba vyřešit se vyřešilo.  
 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Punk. Ale Kelly a Kelli jsou vstřícné. Občas mají svázané ruce, ale snaží se! 
 
 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Rád bych 
 
 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Celkovou možnost vyjet. Ještě jednou – skvělá zkušenost… To by vydalo na knížku, případně 

mi napište a probereme to u piva. 😊  
 
 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne  
 
 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

Něco z fotek mám na instagramu pod nickem jrfikr. (z Taiwanu BW film photos only) 


