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AkKvity před výjezdem

Kde jste získal/a informace o možnosK vyjet v rámci MBD? Kamarádi

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na 
zahraniční škole(uveďte odkaz na web)?

hZp://
selcrs.nsysu.edu.tw/
menu1/qrycrsfrm.asp?
HIS=1&eng=1

Které dokumenty jsou potřebné k přijeo na zahraniční vysokou 
školu?

Všechno podrobně 
vysvětleno v 
přijímacím dopise od 
unvierzity

Jakým způsobem se dokumentace k přijeo vyřizuje?

Během prvního týdne 
se obchází jednotlivé 
budovy školy a 
dokumenty se na 
příslušných místech 
odevzdávají

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? AngličKna

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na 
zahraničním oddělení rektorátu ČVUT?

Potvrzení o přijeo, 
Studijní plán

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na 
studijním oddělení fakulty?

N/A

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)

Ano, na Taiwanské 
ambasádě v Praze. 
Žádal jsem pouze 
proto, že jsem jel na 
výjezd na celý rok a po 
příjezdu jsem mohl 
zažádat o local ID. 
Většina lidí, co 
vyjížděla pouze na 
semestr o vízum 
nežádala. Po příletu 
dostali 2(?) měsíční 
vízum, po dvou 
měsících odletěli do 
zahraničí a po návratu 
se jm vízum obnovilo. 
Doporučuju si vyhledat 
detaily na netu, je tam 
toho dost. 

http://selcrs.nsysu.edu.tw/menu1/qrycrsfrm.asp?HIS=1&eng=1


Cesta tam a zpět

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; 
výhody, nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální 
pojištění).

Cestovní pojištění od 
ISIC

Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Vsteklina, břišní tyfus, 
meningiKda

Doprava do místa pobytu, orientační cena, Kpy pro výhodné 
zakoupení jízdenky či letenky.  

Zpáteční z Franfurtu 
do Taipei za 13 Ksíc 
(Skyscanner). Je nutný 
k tomu připočíst cenu 
za bus do Fr + vlak/bus 
z Taipei do Kao 
(Celkem kolem 15 
Ksíc). 

Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Nic speciálního, pas a 
ID

Pick up nebo samostatná cesta z leKště.

Záleží na tom, jaký 
máte štěso na 
buddyho. Většinou ale 
samostatná cesta. Do 
Kao se dá dostat buď 
HSR (1,5 hodiny, 
pohodlný, NT$ 1300) 
nebo busem přímo z 
leKště (5 hodin, 
pohodlnější, NT$ 540)



Průběh studia

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na 
zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro 
výběr kurzů; možnosK změny kurzů.)

Jsou dvě kola předběžného zápisu. Často je 
během nich zamítnuta většina kurzů kvůli 

kapacitě. Během prvního týdne doporučuju 
obejít co nejvíc kurzů a zjisKt, jak vypadají 
(sylabus a realita jsou často hodně odlišný, 

už jenom to chce zjisKt, jakym dojmem 
působí vyučující). Druhý týden studia 

probíhá Add/Drop period, během který se 
dá téměr ve všech situacích dostat do všech 
předmětů, který se vám líbí/potřebujete. Už 
jenom proto, že “jste exchange a škola vám 

nic jinýho neuzná”. 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/
kurz/vyučujícího?

Určitě bych doporučil kurzy jachKngu a 
windsurfingu. V systému jsou zapsaný jako 

“Pouze v čínšKně”, ale vyučující nebo TA 
umějí základy anglčKny. Hodiny probíhají na 

univerzitní pláži a jsou asi to nejlepší, co 
škola nabízí. 

Byla součáso Vašeho studia také prakKcká 
stáž/praxe?

Ne

Popište způsob výuky (teorie, praxe, 
projekty) a hodnocení práce studentů na 
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí 
školou.

Styl výuky hodně připomíná výuku na střední 
škole - hodně časově náročných úkolů s 

nízkou obožnoso (takže si občas klepete na 
hlavu, proč musíte s něčim takovym ztrácet 
čas). Dá se najít pár zajímavých předmětů. 

Jestli se chcete něco vážně naučit, 
doporučuju koukat spíš na graduate 

(magisterský) předměty, bakalářský jsou 
většinou hodně basic. 

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

Výrazně nížší

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

Většina kurzů nevyžaduje koupi učebnic

Jaká je vybavenost kampusu?

Několik menz/restaurací, knihovna, pláž, 
posilovka, tělocvična, běžecký ovál, 

pinčesárna, aerobic room, pár samošek. 
TeoreKcky neni potřeba kampus celý 

semestr opusKt. TeoreKcky. 



PrakKcké otázky pobytu 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na 
internet; potřeba vlastního notebooku; 
možnosK Ksku a kopírování)?

Copy/print centrum v kampusu, internet po 
celym kampusu, počítače dostupné v 

knihovně, ve třídách pouze minimálně

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní 
studentská organizace nějaké speciální akce 
pro výměnné studenty?

Škola nepořádá nic, je možné se připojit ke 
školním klubům (mají jích ohromný 
množství) a účastnit se akcí s nimi.

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/
a do studijních skupin s místními studenty?

Připojil jsem se k místnímu volejbalovému 
univerzitnímu týmu a považuju to za jedno z 

nejlepších rozhodnuo během semestru. 
Integrace mezi Taiwance (obzlášť kluky) trvá 

mnohem déle, než obvykle (jazyková 
bariéra, stydlivost,…), ale stojí to za to.

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Školní koleje

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Local dorm - NT$ 8500 za SEMETR, 

InternaKonal dorm - NT$ 15000 za SEMESTR

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)

Kolej byla jasná volba - integrace mezi 
zahraniční studenty. Pokoje mají základní 
vybavení - postel, stůl, skříně. Na patře je 
potom kuchyň (většinou bez vybavení), 

sprchy, záchody a společenka. Pokoje jsou 
poměrně nový (internaKonal dorm, na local 
se to úplně říct nedá), ale první dny jsou pro 
většinu lidí celkem očistec. Něco jako úklid 
před nastěhováním nových lidí nefunguje, 
takže se během prvních dnů občas potkáte 

se švábem, mravencema nebo gekkem. 
Některý pokoje taky nevoní úplně vábně. 

Když ale během prvních dnů uklidíte, 
všechno je potom v pohodě. A určitě to stojí 

za to jít na ID. 

Jak a s jakým předsKhem si zařídit 
ubytování?

Škola opět rozesílá informace, jak zažádat o 
kolej. 

Jaké jsou možnosK stravování studentů v 
místě pobytu?

V kampusu jsou 2 prosotry s několika 
restauracemi, ulice hned vedle kampusu je 

nacpaná restauracema.



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

Porce v resturaci od NT$ 50-120, může 
samozřejmě vystoupat když jdete do 
kvalitnější restaurace. Kvůli cenám v 

restauracím si téměř nikdo nevaří. Cena 
ovoce (místního) závisí na tom, jestli je 

zrovna sezóna toho danýho ovoce. Banány 
můžou v takový době klesnout až na NT$ 2 

za kus, ananasy na NT$ 40 za kus, atp. Pozor 
při nakupování, ceny většinou nejsou za Kg, 

občas je to za kus, občas za caZy (600 g), 
občas za krabici - všechno samozřejmě v 

čínšKně, takže se v tom nedá moc 
orientovat. Asi nejdražší ovoce v porování s 

ČR jsou jablka (klidně i NT$ 120 za kus). 
Většina ostatních produktů mají stejnou 

cenu jako v ČR, akorát v NT$ (něco az 40 Kč v 
ČR je za NT$40 na Taiwanu). Nejdražší jsou 

mléčný produkty, ty jsou neskutečně 
předražený a téměř nemožný k sehnání. 

Jaké jsou možnosK místní dopravy? (MHD, 
kolo, pěšky, orientační ceny)

Po celym městě se lze dopravovat na 
městskym kole (při registraci přes ARC nebo 

Taiwanský ID se dají půjčit zadarmo). 
Spoustu lidí si půjčuje skůtr (NT$ 2500 na 

měsíc). Na dopravu po městě se dá zvyknout 
rychle (neni to Vietnam, kde jezdí Ksíce 

skůtrů), ulehčuje do dopravu z kampusu do 
restaurací, do školy (koleje jsou na kopci a 
komu se chce ve 35 stupňích šlapat každej 

den nahoru) a dá se na něm podnikat 
spoustu tripů. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu 
(např. povolení k pobytu)?

Pro lidi s ResidenKal Visa zažádání o ARC

Měl/a jste zkušenosK s lékařským ošetřením 
v zahraničí?

Ano, 3. dávka vakcíny proK vsteklině. 
Překvapivě ani v nemocnici téměř nikdo 

nemluvil anglicky.

Pracoval/a jste během studia? Ne

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro 
české studenty?

Práce je zakázaná, ale je možné “na černo” 
vy/doučovat angličKnu. Plat začíná na NT$ 

600/hod



Finance 

Tipy na využio volného času (sport; kultura; 
výlety; finanční náročnost).

Město až tak moc nenabízí. Taiwan nabízí až 
moc. Během roku jsem zůstával v 

Kaohsiungu minimum víkendů a i tak 
nemůžu říct, že jsem viděl všechno. Z těch 

největších za navšovení určitě stojí východní 
pobřeží (alespoň 5 dní, ideálně týden), 

Taroko naKonal park (některé hiky vyžadujou 
zažádání o permit několik dní dopředu), 

KenKng, Fo Guang Shan Buddha Museum, 
Alishan. Taiwan má víc jak 100 vrcholů přes 
3000 m.n.m. Většina z nich vyžaduje permit, 
ale ačkoliv webovky působí hodně odpudivě 

a žádosK o permit jsou celkem vopruz, 
hecněte to a zažádejte. Doporučuju přečíst 
hZp://www.taiwanoffthebeatentrack.com/
2016/11/18/taiwans-top-hundred-peaks-2-

ten-easier-treks/ 
Pak jsou tu stovky vodopádů, horkých 

pramenů, pláží, jezýrek, atp. Doporučuju 
přečíst hZp://followxiaofei.com

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k 
financování pobytu?

SKpendium, úspory, úspory, prodej ledvin

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje 
během pobytu? 

20,000 NT$

a) z toho stravování V průměru NT$ 300/den (jsem velký jedlík)

b) z toho ubytování NT$ 15000/semestr

c) z toho na cestování a volný čas NT$ 7000/měsíc

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

50 %

Jakým způsobem je sKpendium vypláceno a 
kdy jste jej obdržel/a?

Těsně před odjezdem, jednorázový převod

ZkušenosK s bankovními účty/službami 
(doporučujete účet zřízený v zahraničí; 
používání české platební karty)

Nebyla potřeba, bankomaty bez poplatků k 
dispozici v kampusu. Něktěří studenK měli 
problém s kreditníma kartama, projistotu 

doporučuju vzít větší množství karet

PlaKl/a jste zahraniční škole nějaké poplatky 
(za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)?

Kopírování, studentský karta

http://www.taiwanoffthebeatentrack.com/2016/11/18/taiwans-top-hundred-peaks-2-ten-easier-treks/
http://followxiaofei.com


Uznání zahraničního studia domácí školou 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a 
kreditů?

36

Kolik z nich Vám bylo domácí školou 
uznáno?

36

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

Volitelné

Věděl/a jste předem, které kurzy budou 
domácí školou uznány?

Ano

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým 
problémům jste v souvislosK s om musel/a 
čelit?

Bez problému, po ukončení semestru se 
podle transkriptu poskytnutého školou 
vyplní srovnávací arch a předměty jsou 

uznány

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na 
zahraničním oddělení rektorátu?

Žádné

Ohodnoťte odborný přínos studijního 
pobytu.

Průměrný, hlavně díky možnosK zapsání 
předmětů mimo obor studia 

Ohodnoťte osobní přínos studijního 
pobytu.

11/10

Ohodnoťte informace a podporu 
poskytnuté domácí školou.

Informace i komunikace během studia na 
jedničku

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

1

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

Ano

Co jste po absolvování pobytu nejvíce 
ocenil/a?

Poznání nové kultury, lidí, pohledu na 
život, nádherný krajiny, … 

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

Ne

Odkaz na fotogalerii, blog apod.

hZps://photos.google.com/share/
AF1QipODP5kU93uZpePjQkFgc0cMhPZ3d
zQ2jk6LT7wQ6c1Wgs4bEEzGVU4YX9bHW

voQyg?
key=Tmh5MWlJaG1oVDBMOXY1OFltZ0pO

VVhSRHJEdmpn

https://photos.google.com/share/AF1QipODP5kU93uZpePjQkFgc0cMhPZ3dzQ2jk6LT7wQ6c1Wgs4bEEzGVU4YX9bHWvoQyg?key=Tmh5MWlJaG1oVDBMOXY1OFltZ0pOVVhSRHJEdmpn

