
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: FEL  

Obor studia: SIT  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2. ročník, bakalářský  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: National Chiao Tung University  

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

Jméno koordinátora zahraniční školy: Iris Chuang  

E-mail koordinátora zahraniční školy: irischuang@nctu.edu.tw  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://oia.nctu.edu.tw/en/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 02.09.2019   

Konec pobytu: 11.01.2020  

Délka pobytu v měsících: 4  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od ostatních studentů, kteří v rámci MBD vyjeli do zahraničí.  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://timetable.nctu.edu.tw/?flang=en-tw 
 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
1. Životopis (CV) 
2. Study plan – seznam předmětů, které chcete na NCTU studovat spolu s motivací k výběru 

právě těchto předmětů 
3. Transcript of Records – dosavadní výsledky na ČVUT v angličtině 
4. Karta ISIC 
5. Pas 
6. Vyplněný a podepsaný Application Form, který dodá NCTU 
7. Doklad o pojištění na dobu studia 

  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Uvedené dokumenty je potřeba podepsat, oscanovat a poslat e-mailem koordinátorce NCTU.   

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 

 

https://oia.nctu.edu.tw/en/
https://timetable.nctu.edu.tw/?flang=en-tw


Studijní plán na zahraniční univerzitě - pokud si chcete na FEL nechat uznat povinné předměty po 
jejich vystudování na zahraniční univerzitě, musíte je mít ve Studijním plánu podepsané vedoucími 
kateder příslušných k těm předmětům. 

 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Finanční dohodu 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Ne, na Taiwan je možné letět na bezvízový vstup, tj. vstup na Taiwan na 90 dní. Před dovršením 90 
dnů je nutné vycestovat mimo Taiwan a při příletu zpět na Taiwan bude vstup povolen na dalších 90 
dní, atd. 

 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Byla jsem pojištěná u TrueTraveller. Ze zkušeností ostatních tato pojišťovna bez problémů hradila 
veškeré nemocniční poplatky – léky, vyšetření. NCTU nevyžaduje žádné speciální pojištění, stačí jen 
doklad o sjednaném pojištění na dobu studia. 

 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Na Taiwanu je povinné mít očkování na žloutenku typu A i B, břišnímu tyfu a tetanu, ale vzhledem 
k tomu, že třeba vycestujete do okolních zemí, je dobré mít očkování na vzteklinu, (není povinná, ale 
doporučovaná) nebo japonskou encefalitidu. Na NCTU chtějí doklad o očkování proti spalničkám, 
příušnicím a záškrtu. Pokud doklad nedodáte, musíte si dojít do nemocnice pro přeoočkování.  

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Z letiště Tayouan je možné jet metrem do stanice Taipei Main Station, kde je autobusové nádraží a 

odtud jezdí autobusy každých 10 min na zastávku v Hsinchu nedaleko kampusu univerzity, 

nedoporučuji jezdit s kufry do Hsinchu rychlovlakem, který má stanici na kraji města a abyste se 

dostali do kampusu, musíte přestoupit na vlak a pak na městský autobus.  

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
Letenku z Taiwanu do 90 dní, pokud máte bezvízový vstup 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, NCTU mi před odjezdem dodalo jen orientační seznam předmětů, který se samozřejmě změnil, a 
tím pádem neobsahoval všechny předměty, které jsem si předběžně vybrala. Je potřeba pak tuto 
změnu nahlásit na studijním oddělení FEL a dodat nový studijní plán.  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Zhruba dva první týdny semestru probíhá registrace do předmětů, každý předmět má jen velmi 
omezenou kapacitu. A proto, když je u kurzu víc lidí, než je kapacita kurzu, registrační systém 
náhodně vybere počet uchazečů, který odpovídá kapacitě, a ty pak zapíše. A ostatní musí čekat, jestli 
se něco neuvolní. Ve většině případů nedostanete svůj vybraný předmět, ale potom ještě můžete 



požádat učitele, jestli vás na kurz stejně nezapíšou. Proto doporučuju být flexibilnější při výběru 
předmětů.  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Kurzy čínštiny na NCTU jsou kvalitní a zábavné.   
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. 
Na NCTU nejsou klasické přednášky, kurzy jsou většinou koncipované jako interaktivní cvičení spolu 
s výkladem látky.  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita předmětů vyučovaných v angličtině na NCTU podle mě trochu zaostávala.   
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Kurzy většinou požadovaly práci s povinnou literaturou, někdy ji bylo možné najít online, někdy jsem 
musela dokupovat na místě.  
Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus poskytuje řadu sportovních vybavení: bazén, basketbalová a baseballová hřiště, tenisové 
kurty, stolní tenis, běhací hřiště, posilovnu.   
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Veřejné počítače jsou na kampusu dostupné, ale vlastní notebook je podle mě potřeba. Na kolejích je 
internet dostupný skrze Ethernet, musíte si koupit vlastní kabel. Na kampusu jinak funguje WiFi. Tisk 
je možný jak přímo na kolejích, tak i v jedné z univerzitních budov.  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
NCTU pořádá Welcome Party s možností účastnit se Buddy Programu na začátku semestru.  
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Ne. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na kolejích NCTU přímo v hlavním kampusu NCTU.  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 4300 Kč   
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) 
Koleje NCTU poskytované zahraničním studentům jsou nové a dobře vybavené. Poskytují pokoje po 
dvou lidech s koupelnou, muži a ženy jsou rozdělené na různých patrech.  
Koleje poskytují: pitnou vodu, klimatizaci, postel, skříň, koupelnu, lednici, připojení na Internet přes 
Ethernet, prádelnu s pračkami i sušičkami, kuchyň s mikrovlnnou troubou a rýžovarem 
Musíte si pořídít matraci.  

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Stačí při registraci na NCTU – po přijetí na NCTU a před výjezdem  - zažádat online o ubytování na 
kolejích.  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V kampusu je velké množství restaurací, kantýn i rychlého občerstvení. Na kampusu jsou i 
Convenience Stores (7-Eleven, FamilyMart), které nabízí velké množství hotového jídla.  



Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Čerstvé potraviny jsou obecně dražší a hůře dostupné na Taiwanu – čerstvé ovoce a zelenina 
dostupné jen v hypermarketech nebo na trzích. Mléčné výrobky a pečivo jsou výrazně dražší než v ČR. 
Oproti tomu připravené jídlo je na Taiwanu velmi levné, ceny v kampusu za porci: 30-60 Kč,  ceny 
v restauracích za porci: nad 70 Kč.   
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Nedaleko kampusu je autobusová zastávka městského autobusu, přímo z kampusu pravidelně jezdí 
autobus do Taipei. Po městě je možné se pohybovat i na UBike kole – se studentskou kartičkou 
10NTD. Cena autobus Hsinchu - Taipei: 110NTD  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Dostavíte se na Registration Day, kde případně odevzdáte ještě neodevzdané dokumenty a ukážete 
razítko v pasu – pokud máte bezvízový vstup.  
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne.  
Pracoval/a jste během studia? Ne.  
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Využívat sportovní zařízení v kampusu, výlety po Taiwanu (Taipei, Taroko, Kaohsiung, Kenting, 
Wanli), doporučuji pořídít si stan – na Taiwanu můžete stanovat prakticky kdekoliv (i ve městech) – 
nemusíte shánět a platit ubytování.  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium na studium v zahraničí z ČVUT, našetřené peníze, rodiče  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 9084 Kč 

a) z toho stravování: 4449 

b) z toho ubytování: 4300 

c) z toho na cestování a volný čas: okolo 7000  

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 32%  
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Vypláceno bankovním převodem, rozděleno do dvou částí, před výjezdem jsem obdržela 49 tisíc a 3 tisíce po 
příjezdu do ČR.  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Používala jsem svou českou banku, doporučuji používat Revolut, Taiwanské bankomaty si většinou neúčtují 
poplatky za výběr. Kromě restaurací je možné téměř všude platit kartou.  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, 
apod.)? 
Platila jsem poplatek za povinnou zdravotní prohlídku (kolem 900Kč), kterou je nutné absolvovat na začátku 
semestru. Musela jsem si kupovat učebnice (okolo 800Kč). Ostatní poplatky byly zanedbatelné.  

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 28 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 24 

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



Byly mi uznány všechny kurzy, jak volitelné, tak povinné, ale povinné předměty mi byly uznány za 
počet kreditů ekvivalentních předmětů na ČVUT.  
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? 
Musíte vyplnit Doklad o studiu v zahraničí a nechat si potvrdit povinné předměty vedoucími 
příslušných kateder. Doporučuji do Dokladu zavést jak počet bodů z vystudovaného předmětu, tak 
tomu ekvivalentní známku na zahraniční univerzitě, jelikož se mi stalo, že v důsledku nedorozumění 
mi byl předmět uznán za horší známku na ČVUT, než jsem ve skutečnosti obdržela na NCTU.  
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Departure Slip 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Jazykové dovednosti, předměty většinou vyžadují domácí přípravu. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

Díky studijnímu pobytu jsem mohla hodně cestovat, Taiwan má výhodnou pozici pro cestování po 
Jihovýchodní Asii. Taiwan má hodně zajímavých míst sám o sobě. Zlepšily se mi jazykové dovednosti. 
Potkala jsem spoustu zajímavých lid se stejnými zájmy. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 2 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 3 

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Samostatnost, jazykové dovednosti 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
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