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1 Obecné údaje

Tato sekce obsahuje základńı údaje o výjezdu, které mohou pomoci čtenáři
při snazš́ım hledáńı relevantńıch závěrečných praćı.

1.1 Údaje o studentovi

• Fakulta - Fakulta informačńıch technologíı (FIT)

• Obor studia - Poč́ıtačové systémy a śıtě

• Úroveň studia v době pobytu - magisterské (2. rok)

1.2 Zahraničńı škola

• Země - Tchaj-wan

• Oficiálńı název - National Cheng Kung University

• Fakulta/katedra/ateliér - Department of Computer Science and Infor-
mation Engineering (CSIE), Institute of Creative Industrial Design (ICID)

• Jméno koordinátora - Weili Teng

• E-mail koordinátora - em50961@email.ncku.edu.tw

• Web pro výměnné studenty - https://web.ncku.edu.tw/p/412-1000-
15458.php?Lang=en

1.3 Kalendářńı údaje

• Akademické obdob́ı - ZS 2019/2020

• Začátek pobytu - 5. zář́ı 2019

• Konec pobytu - 10. ledna 2020

• Délka pobytu v měśıćıch - 4,5
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2 Aktivity před výjezdem

V této sekci jsou k nalezeńı informace o d̊uležitých dokumentech, zdroj́ıch infor-
maćı a akćıch, které je potřeba zař́ıdit, vyř́ıdit či vykonat předt́ım, než je možné
vyjet do zahranič́ı.

2.1 Kde jste źıskal/a informace o možnosti vyjet v rámci
MBD?

Od spolužák̊u, kteř́ı byli na výjezdu. Také z webu ČVUT.

2.2 Kde je možné źıskat informace o kurzech vyučovaných
na zahraničńı škole?

Course Catalog: http://course-query.acad.ncku.edu.tw/qry/index.php?lang=en.
Kalendar: http://web.ncku.edu.tw/ezfiles/0/1000/img/471/176990747.pdf.

2.3 Které dokumenty jsou potřebné k přijet́ı na zahraničńı
vysokou školu?

Dva doporucujici dopisy od ucitelu, motivacni dopis v anglictine (je mozne se
zaregistrovat pod jakoukoliv fakultu s mensimi pozadavky, i kdyz pak budete
studovat na jinych fakultach), fotka, studijni plan (jen predbezny, co by tak
student chtel studovat. Pozdeji si stejne student navoli predmety spise podle
dostupnosti), fotka pasu, transkript v anglictine, potvrzeni o studiu, certifikat
o urovni anglictiny (já měl TOEFL)

2.4 Jakým zp̊usobem se dokumentace k přijet́ı vyřizuje?

Soubory je treba nahrat na web zahranicni skoly v prislusnych formatech. Pote
se ceka nějakou dobu, nez univerzita dokumenty zpracuje a posle zvaci dopis

2.5 V jakém jazyce jste studoval/a na zahraničńı vysoké
škole?

Vyb́ıral jsem předměty pouze v anglictine.

2.6 Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat
na studijńım odděleńı fakulty?

Predbezny studijni plan na potvrzeni prodekanem. Na studijnim jsem nahlasil,
ze jedu na zahranicni pobyt a zadali mi fiktivńı předmět do KOSu.
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2.7 Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat
na zahraničńım odděleńı rektorátu ČVUT?

Potreboval jsem potvrdit napr. dokument o registraci na zahranicni univerzite.

2.8 Bylo nutné žádat o v́ızum?

Ze začátku jsem měl multi-entry visa, bohužel toto vizum neńı úplně multi-
entry, jak se může zdát. Na v́ızu je napsáno ”Entry before”, a pokud vstouṕıte
do taiwanu poté, v́ıza již jsou nevalidńı. Já toto datum měl asi měśıc po př́ıletu
a po 2 měśıćıch jsem letěl do zahranič́ı, tedy poté mě zrušeńı v́ız překvapilo.
Poté jsem tedy dělal visa-hopping (bez v́ıza je třeba z Taiwanu odjet každé 3
měśıce, pak se ale hned můžete vrátit zpět), což bych doporučil i ostatńım.

2.9 Jakého jste využil/a typu zdravotńıho pojǐstěńı?

Měl jsem ISIC pojǐstěńı na rok, stálo to asi do 3 tiśıc, z porovnávač̊u to vycházelo
jako nejlevněǰśı. Navšt́ıv́ıl jsem tu nemocnici a zjistil jsem, že pojǐst’ovna ne-
dokáže peńıze proplatit vzdáleně, ale až poté, co pošlete účtenky doporučeně
nebo s nimi přijdete osobně. Škole toto pojǐstěńı stačilo.

2.10 Potřeboval/a jste nějaké očkováńı?

Bylo třeba se znovu v Taiwanu přeočkovat na Measles a Rubelia. Je také možné
mı́t potvrzeńı o tomto od vašeho domáćıho doktora.
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3 Cesta tam a zpět

Obsahem této sekce jsou rady a zkušenosti ohledně cesty do a ze země zahraničńı
univerzity.

3.1 Jak se co nejlépe dopravit na zahraničńı univerzitu?

Osobně jsem kupoval poměrně drahé letenky s Emirates (12 tis. kč jedna cesta),
ale doporučuji se pod́ıvat na SkyScanner, Letuska, Pelikan, Kiwi a porovnat
jejich ceny, kde je nejnižš́ı.

3.2 Jak vypadá procedura na hranićıch a co mı́t u sebe?

Pas a žádné nelegáńı potraviny.

3.3 Jak prob́ıhá doprava z letǐstě?

Je možné přiletět bud’ do Taipeje, nebo Kaohsiungu. Z Kaohsiungu je tansport
jednoduhý a levný (do 100 NT) za metro a vlak. Z Taipeje doporučuji autobusy,
cena je asi 400 až 500 NT, sedadla jsou větš́ı (jen 3 vedle sebe) a přij́ıžd́ı na
autobusové nádraž́ı, které je poměrně bĺızko škole/kampusu.

Je to poměrně levněǰśı oproti High speed rail, která stoj́ı okolo 1500.
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4 Pr̊uběh studia

4.1 Měnil/a jste během pobytu studijńı plán?

Z mojich puvodnich predmetu, ktere jsem chtel, nebyly volne zadne (bud byly
vyucovane v cinstine, tento rok nebyly vyucovany, byly pouze pro bakalare, nebo
jiz byly plne), diky tomu jsem musel drasticky zmenit svuj studijni plan.

4.2 Kdy a jak prob́ıhá registrace do kurz̊u na zahraničńı
škole?

O otevreni kurzu jsem byl informovan emailem. Zapis se deje v asi ctyrech kolech,
ja jsem byl do rozvrhu vpusten ve tretim. Nektere kurzy byly jiz plne, ale nikdy
jsem nemel problem najit nejaky jiny zajimavy kurz s volnou kapacitou. Po
uzavreni online zapisu je mozne delat zmeny v rozvrhu pres kancelare na fakulte
daneho predmetu. Na nektere predmety se touto formou lze zapsat i nad ramec
kapacity pripadne si tak zapis nektereho z predmetu zrusit. V prehledu kurzu
je uvedeno, jestli je predmet vyucovan v cinskem nebo anglickem jazyce.

4.3 Doporučil/a byste nějaký zaj́ımavý předmět/kurz/vy-
učuj́ıćıho? Je zde naopak nějaký předmět/kurz/vy-
učuj́ıćı, kterým by se budoućı studenti měli vyhnout?
Proč?

Doporucil bych predmety z ICID – Institute of Creative Industries Design.
Vsechny predmety jsou v anglictine a pro vetsinu z nich nejsou zadne prere-
kvizity v podobe jinych kurzu. Pro me to byla prilezitost, jak si vyzkouset i
trochu jiny obor, nez ktery studuji.

4.4 Byla součást́ı Vašeho studia praxe/praktická stáž?

Praktickou staz jsem behem sveho studia nemel. V ramci predmetu Creative
Industry Studies jsme navstevovali kulturni mista po Taiwanu.

4.5 Popǐste zp̊usob výuky (teorie, praxe, projekty) a hod-
noceńı práce student̊u na zahraničńı škole a porov-
nejte je s Vaš́ı domáćı školou.

Zpusob vyuky je na NCKU naprosto odlisny od zpusobu, na jake jsem doposud
byl zvyklý. z CVUT. Kurzy probihaji v trihodinovych blocich s jednou az dvema
malymi pauzami. Kurz nerozlisuje prednasky, seminare a cviceni, vse je zahrnute
v trihodinovem bloku.

Ucast na vetsine kurzech je povinna, takze nelze vynechavat prednasky, jako
to obcas chodi u nas. Kurzy maji vetsinou kolem 25 studentu, jednoho profesora
a jednoho az dva tridni asistenty.
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Mnoho predmetu nema zaverecnou zkousku, hodnoti se vysledna semestralni
prace. Proto je zkouskove obdobi jen jeden tyden a semestr 18 tydnu.

4.6 Jaká je kvalita výuky na zahraničńı škole ve srovnáńı
s domáćı?

Napriklad v ohledu informatiky je uroven velice nedostacujici, spise na urovni
stredni skoly. Problem predmetu je, ze jsou vytvorene jako tezke svym formatem,
ne obsahem. Tedy na zkousku mate pouze jeden pokus, a pokud vsichni budou
mit male skore, tak se hranice snizi. Takze staci byt nadprumerny a projdete.

Z FITu jsem zvykly, ze ucitele vzdy odpovidaji na emaily. Toto na NCKU
neplati. Take nemuzete cekat, ze materialy budete mit predem pred prednaskou
online. Obcas se vyskytnou po prednasce, obcas ne.

Dale z CVUT jsem zvykly, ze vime, co po nas bude v ramci semestru chteno.
Toto na NCKU nikdy predem nevite. Napriklad se dozvite, ze je test prave v
ten den. Nekdy vite, ze test bude, ale ucitel vubec neprijde.

4.7 Jaká je vybavenost kampusu?

Vybavenost je pomerne dobra, ikdyz nedosahujici urovne CVUT.

4.8 Jak vysoká je úroveň dostupnosti poč́ıtač̊u?

na Taiwanu je levne poridit si sim kartu s neomezenymi a rychlymi daty. Mel
jsem vlastni notebook, nedokazu si bez nej predstavit studium. Notebook jsem
pro ucely studa vyuzival denne. Tisk a kopirovani je mozne v Yule street, kde
se nachazi asi deset obchodu temer vedle sebe. Ceny za tisk a kopirovani jsou
velmi nizke, okolo 1 nt za a4.

4.9 Pořádá zahraničńı škola a/nebo mı́stńı studentská or-
ganizace nějaké speciálńı akce pro výměnné studenty?

Na zacatku semestru byla party pro nove prichozi zahranicni studenty. Dale vim,
ze existuje nejaky program pro zahranicni studenty, kdy se o ne muze starat
nejaka taiwanska rodina, co studenta vezme na vylety, na jidlo, atd. Hodne akci
je pro zahranicni studenty, ne jen pro vymenne studenty.

4.10 Byl/a jste během studia na zahraničńı univerzitě za-
členěn/a do studijńıch skupin s mı́stńımi studenty?

Na ICID byla vetsina ukolu v predmetech tymovych a snazil jsem se v tymu byt
s lokalnimi.
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5 Mimoškolńı aktivity a ubytováńı

V rámci této sekce jsou popsány zkušenosti s ubytováńım v rámci studijńıho
pobytu stejně jako daľśı mimoškolńı aktivity jako např́ıklad sportovńı vyžit́ı,
stravováńı, doprava, práce nebo zdravotńı péče.

5.1 Kde jste během studijńıho pobytu bydlel/a?

Prince Dorm.

5.2 Jaká byla měśıčńı cena Vašeho ubytováńı?

6900 NT.

5.3 Jak vypadalo Vaše ubytováńı a co Vás vedlo k výběru
právě tohoto typu ubytováńı?

Chtel jsem nejake soukromi a byl jsem pomerne liny hledat neco vlastniho.
Proto jsem spolu s mym buddym vybral Prince dorm. Pokud mate nejakou
jinou moznost, doporucuji nevybirat, protoze vybaveni neni nejlepsi a navic je
to pomerne drahe.

5.4 Jak a s jakým předstihem si zař́ıdit ubytováńı?

Bydleni jsem zacal resit az kdyz jsem byl v TW.

5.5 Jaké jsou možnosti stravováńı student̊u v mı́stě po-
bytu?

Levne jidlo je v nemocnici (50NT), ve skolni jidelne, nebo na Yule st. Evropske
jidlo je pomerne drahe (drazsi nez v praze), ale naproti tomu napr. Japonske
jidlo je levne.

5.6 Jaké jsou orientačńı ceny potravin?

Problem je, ze taiwanci skoro nikdy nevari, a proto nikde na kolejich nejsou
dostupne kuchyne (na prince dorm je, ale je to uroven strahova). Jak bylo receno
v minulych reportech, mleko, syry, jablka jsou velmi draha. Je ale mozne se
naucit jist asijsky (coz neni nejzdravejsi) a tim usetrit.

5.7 Jaké jsou možnosti mı́stńı dopravy?

Verejna doprava je v taiwanu velmi spatna, doporucuji mit kombinaci motorky
a kola. pokud jsem jezdil po vecerech, ci na jidlo, bral jsem kolo, na delsi vzda-
lenosti skutr. Oproti rozvojovejsim zemim (Vietnam..) provoz neni tak nebez-
pecny.
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5.8 Jaké formality je třeba vyř́ıdit po př́ıjezdu?

Universita organizuje orientation day, behem ktereho se vse dozvite a pote mu-
site obehat vsechny mista a posbirat razitka.

5.9 Jaké jste měl/a zkušenosti s lékařským ošetřeńım v za-
hranič́ı?

Vedle skoly je nemocnice, ktera je na pomerne dobre urovni. Nikdo sice neumi
anglicky, staci tam ale dostatecne dlouho stat a nekdo se vas ujme. Taiwansti
lide jsou velmi privetivi.

5.10 Jaké jsou Vaše zkušenosti s praćı v zahranič́ı?

Se studijnim vizem je zakazane pracovat. Nekteri studenti ucili anglictinu na
cerno, co jsem slysel, mzda byla okolo 500 NT na hodinu.

5.11 Jsou na české studenty kladeny nějaké dodatečné
podmı́nky pro práci/brigádu?

Zmineno vyse. Pro vyuku anglictiny vetsinou staci mit bilou plet, bohuzel na
znalosti ci prizvuku vubec nezalezi.

5.12 Co byste doporučil/a student̊um, co se týče využit́ı
volného času?

Doporucuji se zapojit aspon do jednoho zajmoveho spolku. Ohledne vyletu,
ostrov je to pomerne maly a za pul roku se da skoro cely objet.
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6 Finance

Tato sekce se zaměřuje na finančńı stránku výměnného pobytu v zahranič́ı.
K nalezeńı jsou zde rady např́ıklad ohledně toho, jak moc prostředk̊u budete
potřebovat, kolik z náklad̊u pokryje stipendium od Vaš́ı školy či zda v dané zemi
můžete narazit na problémy s určitým typem platby.

6.1 Jakých finančńıch zdroj̊u jste využil/a k financováńı
pobytu?

Stipendium od ministestrva skolstvi, plus jsem mel neco nasetreno z minulych
mesicu v praci

6.2 Jaké byly Vaše pr̊uměrné měśıčńı výdaje během po-
bytu?

Da se zde zit velice levne, bohuzel ja utracel trosku vice. Pocital bych okolo
7000 NT za bydleni, 7000 za cestovani + 8000 za jidlo. Obcas jsem cestoval do
zahranici (Japonsko), coz bylo mnohem drazsi.

6.3 Do jaké mı́ry (v %) pokrylo stipendium z ČVUT Vaše
výdaje během pobytu?

Asi z poloviny.

6.4 Jakým zp̊usobem je stipendium vypláceno a kdy jste
jej obdržel/a?

Vetsina je vyplacena na zacatku pobytu, zbytek je vyplacen pote, co vyplnite
zpravu.

6.5 Jaké jsou Vaše zkušenosti s bankovńımi účty a daľśımi
službami?

Celou dobu jsem vyuzival revolut a vzdy vybiral z bankomatu.

6.6 Platil/a jste zahraničńı škole nějaké poplatky?

Z duvodu, ze jsem studoval informatiku, pouzival jsem na vse pocitac a nic me
nenapada.

Vetsinou skola mela nejaky budget, ktery jsme mohli vyuzit na vylety, skolni
pomucky, atp.
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7 Uznáńı zahraničńıho studia domáćı školou

Obsahem této sekce jsou informace ohledně procesu a možnostech uznáváńı
předmět̊u a převáděńı kredit̊u mezi Vaš́ı a zahraničńı univerzitou.

7.1 Kolik jste během studijńıho pobytu źıskal/a kredit̊u?

42, vetsinou z ICID.

7.2 Kolik z nich Vám bylo domáćı školou uznáno?

Vsechny.

7.3 Za jaké kurzy Vám byly domáćı školou uznány?

Za manazersko-volitelne predmety a za volitelne predmety.

7.4 Věděl/a jste předem, které kurzy budou domáćı ško-
lou uznány? Pokud ano, tak odkud?

Z mojich puvodnich predmetu, ktere jsem chtel, nebyly volne zadne (bud byly
vyucovane v cinstine, tento rok nebyly vyucovany, byly pouze pro bakalare, nebo
jiz byly plne), diky tomu jsem musel drasticky zmenit svuj studijni plan.

7.5 Jak prob́ıhá uznáńı na domáćı škole a jakým problé-
mům jste v souvislosti s t́ım musel/a čelit?

Na nasi fakulte takova situace je jednoducha, staci zaslat povinne formulare a
pozadat studijni oddeleni o zapsani do kosu.

7.6 Jaké dokumenty jste musel/a odevzdat na zahranič-
ńım odděleńı rektorátu?

Dokumenty by nemely byt nutne zadne k odevzdani, staci nahrat soubory na
web mobility.
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8 Hodnoceńı pobytu

V této sekci se nacháźı finálńı zhodnoceńı studijńıho pobytu po osobńı i odborné
stránce.

8.1 Jak byste hodnotil/a odborný př́ınos studijńıho po-
bytu?

Skola to je velmi rozdilna od CVUT. Oproti CVUT, kde studuji vedu, jsem
vetsinu predmetu na NCKU mel na Institute of Creative Industries Design.
Tedy me predmety v Taiwanu byly spise zamerene na soft skills, coz mi velice
pomohlo. Ve vsech predmetech jsme diskutovali vysledky a pote bud samostatne,
nebo ve skupine prezentovali.

8.2 Jaký byl pro Vás osobńı př́ınos studijńıho pobytu?

Jak bylo zmineno v predchozi odpovedi, predevsim v lepsi prezentaci sebe sa-
motneho.

8.3 Jak byste hodnotil/a informace a podporu poskytnuté
domáćı školou?

Hodnotim velice dobre, informace byly dostatecne, a kdyz ne, stacilo napsat
pani koordinatorce email a odpoved byla okamzita a vycerpavajici.

8.4 Byly informace a podpora poskytnuté zahraničńı ško-
lou dostatečné/kvalitńı?

Ze strany Taiwanu tato podpora lehce kulhala, vzdy bylo treba zajit se optat
osobne. Takovyto pristup byl jak ze strany profesoru, tak ze strany studijniho
oddeleni. Nekdy bylo treba za uciteli dochazet tyden, den co den, aby neco
dokoncili. Jejich odpoved na toto byla ”You need to bother me more”, coz z
nasi strany uz bylo skoro nemozne.

8.5 Měl/a byste zájem o nějaký daľśı pobyt v zahranič́ı?

Diky tomu, ze jsem pred diplomovou praci, jiz cas nejspise na dalsi vyjezd
nevychazi.

8.6 Co jste po absolvováńı pobytu nejv́ıce ocenil/a?

Velmi bylo zajimave poznat naprosto rozdilne kultury od te ceske. A to jak
ve forme studia, tak i zivote jako takovem. Zeme je to velice zajimava a vsem
doporucuji ji navstivit.
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8.7 Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými
problémy?

Obcas asijska vlastnost vyrizovani veci osobne (ci po telefonu - coz muze byt
tezke, pokud neumite cinsky) byla lehce obtezujici.
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