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Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2017/18 

Začátek pobytu: 09/2017 

Konec pobytu: 01/2018 

Délka pobytu v měsících:  4 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Na webu rektorátu.  

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? Course catologe 
NCKU 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Vízum, dopis  o přijetí,   

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? elektronicky  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Srovnávací arch 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Podepsaná finanční dohoda, studijní plán předmětů na NCKU potvrzený studijním 
proděkanem, kopii pojištění na celou dobu pobytu a potvrzení o zapsání do dalšího roku 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ano v tchajwanské ekonomické 
kanceláři 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Pojištění k platební kartě, nemá 
napsanou nějaké konkrétní období pojištění, což jim trvalo nějakou chvíli, než pochopili…  
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Ne 
 

 



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

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Let turkish airlines cca 16000Kč za zpáteční letenku 

z Prahy do Taipei. Do Tainani jede autobus cca 5 hodni přímo z letiště za 300 Kč, velice 

pohodlná široká sedadla s velkou uličkou, nebo rychlovlak 1000Kč, lze koupit v předstihu 

levněji, asi 2 hodiny. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Samostatná 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Jeden předmět vyměněn  

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.)  cca 4 měsíce v předstihu v jejich systému. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Na fakultě architektury 
architekt kane yanagawa, vede jediné předměty v angličtině a zajímá se hodně o možnosti 
parametrického designu a digital fabrication. Na ICID všechny předměty v angličtině, ale 
hodně se týkají managmentu a nejsou příliš zajímavé. 

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. Žádné přednášky, pouze „cvičení“, které tak nějak 
kombinuje přednášku a cvičení a trvá 4 hodiny.  

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Podstatně horší 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) Nebyl potřeba, případě jsme dostali 

Jaká je vybavenost kampusu? Dobrá, mnoho restaurací a dost zeleně. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Copy shopy v kampusu, ve škole je WIFI 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Ano, jsou pořádány nějaké party a poznávací večery… 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Ano 
prakticky všechny předměty byly ve skupině s místními studenty. Ti na fakultě architektury, 
ale příliš angličtinou nevládli. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? V bytě 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 6000Kč 

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) Kvůli možnosti bydlení s přítelkyní, což na koleji není možné, v bytech 
ani na kolejích nejsou kuchyně, maximálně automat na horkou vodu. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Koleje společně s přihlašováním, byt klidně 
později. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Pouze restaurace 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) Potraviny v obchodě 
podstatně dražší (možná dvojnásobně), restaurace záleží na typu stejně drahé nebo levnější. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) Autobus jezdí jednou 
za hodiny, takže nepoužitelné, jezdili jsme na kole, které jsme si koupili hned na začátku. 
Škola taky na začátku dává kola zdarma, ale ne v dobrém tech. stavu. Hodně smogu v ulicích, 
zvlášť v zimě a tisíce skůtrů. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Ve škole je zapisovací 
den, kdy je potřeba vyplnit asi deset různých formulářů, mít vyplněný formulář o zdravotní 
prohlídce – bud z čr nebo na místě. A dostat razítka asi z pěti různých kanceláří ve škole. 

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? 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Cestování do 
okolních zemí, cestování po Tchajwanu. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Stipendium ČVUT, vlastní úspory 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 15 000kč 

a) z toho stravování 7000 

b) z toho ubytování  Polovina nájmu 3000 

c) z toho na cestování a volný čas 5000 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 70 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Převod na účet 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) Skoro nikde nejde platit kartou, bankomaty moc nefungují 
s mastercard, s Viza lepší. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Materiál na ateliéry 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 30 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Snad 30 

Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? Snad všechny 

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? 
To ještě zjistím. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Minimální 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Veliká zkušenost z žití v Asii. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Slušná podpora 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 

3- 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Již ne, z mé zkušenosti byl Erasmus 
přínosnější a administrativně přívětivější. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Pohodlí žití v Evropě 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


