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Studijní pobyt v zahraničí 

Akademický rok: 
 
2019/2020 

Začátek pobytu: 26.8.2019 

Konec pobytu: 22.1.2020 

Délka pobytu v měsících: 5 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? web ČVUT 

 
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? http://en.ad.ntust.edu.tw/  

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Přihláška na webu, 
fotka, Health Examination Report  

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Online na webu školy 
 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? žádné 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Jen ty požadované na webu rektorátu 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) žádala jsem, protože jsem původně 
plánovala roční pobyt, kdybych jela rovnou jen na semestr, řešila bych to stejně jako ostatní 
studenti bez víza 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Pojištění od ISIC karty 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Povinné není, ale mám očkování proti žloutence a 
břišnímu tyfu, ale spíše kvůli dalšímu cestování po Asii 
 

 



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

Procedura na hranicích - co mít u sebe? Letecky s přestupem, cca 12tis jednosměrný let, 

zpáteční se dá najít o hodně levněji. 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Samostatná cesta z letiště mhd (rychlé, levné, 

pohodlné) 

 

 

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

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) není moc kurzů v AJ, většina v Čínštině, kurzy se vybírají online, 
na místě možné změnit 

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

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.  Řešila jsem svoji disertační práci s externím školitelem. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? ČVUT je podle mne kvalitnější. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) Kupovala jsem si jen učebnici čínštiny. 

Jaká je vybavenost kampusu? Kampus je rozlehlý, dobře vybavený a má skvělou menzu. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? Kopírování i tisk je možno velmi levně ve škole, doporučuji vlastní notebook 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Ano, je toho spoustu a doporučuji se zúčastnit. 

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

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? na bytě s ostatními studenty, kolej pro exchange 
studenty není možná 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 11tis. twd +energie za samostatný pokoj, dá se i levněji, 
ale tohle byl velmi dobrý poměr cena/výkon a bylo dost těžké takový byt najít 

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) samostatný pokoj ve sdíleném bytě s exchange studenty, vše na bytě 
bylo, ale měla jsem oproti ostatním štěstí na hezký byt 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Prvních cca 10 dní jsem bydlela přes airbnb a 
během toho hledala ve fb skupinách byt a chodila na prohlídky, výhodné na hledání je přijet 



s předstihem než začne semestr 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Skvělá menza, night markety, 7-11 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) potraviny o něco dražší, ale 
hotové jídlo levnější, vyplatí se nevařit 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) městská kola jsou 
všude a velmi levná i mhd je za dobré ceny, platí se každá jízda zvlášť, peníze se nabíjejí na 
školní kartičku 

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

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne, ale funguje školní lékař 

Pracoval/a jste během studia? ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Myslím, že to není ani možné 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Procestujte Asii ;) 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? Zahraniční stipendium, 
doktorandské stipendium, vlastní našetřené zdroje 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování 

b) z toho ubytování cca 11 tis. twd 

c) z toho na cestování a volný čas: většina peněz šla na cestování 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? 1/3 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? na účet, po příjezdu na 
Taiwan 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) používala jsem český účet, nejvýhodněji vyšla Mbank 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? jen kopírování, ale bylo to hodně levné 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? studium bylo v rámci Phd 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 

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

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

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

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? potvrzení od 
školitele 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 



Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 3 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.  1 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 2 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou  1 (hodnocení jako ve škole) 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Už jsem předtím byla ve Španělsku 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? zlepšení angličtiny 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


