
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta elektrotechnická  

Obor studia: Otevřená informatika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: magisterský  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: National Taipei University of Technology  

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

Jméno koordinátora zahraniční školy: Mr. Lio Lin  

E-mail koordinátora zahraniční školy: liolin@ntut.edu.tw  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www-en.ntut.edu.tw/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: 2.9.2019  

Konec pobytu: 11.1.2020  

Délka pobytu v měsících: 4  

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

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? https://aps.ntut.edu.tw/course/en/ShowENSubject.jsp 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Doporučovací dopis, 
foto pasu, motivační dopis, známky z minulého akademického roku, potvrzeni o studiu, 
potvrzení o očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Přes email a portál  

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? Angličtina 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Studijní plán 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Darovací smlouvu, finanční dohodu 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Ne, dostane se 90 dní při příletu a 
stačí vycestovat a dostane se znova. Při příletu musíte mít letenku pryč do 90 dní, jinak vás 
nepustí. Studentské multi-entry vízum z nějakého důvodu nefunguje. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 

 



Nevyžaduje. https://www.truetraveller.com/ 7000kč na 5,5 měsíce. ISIC pojištění je sice 
3700kč/rok, ale přišlo mi, že je tam malé krytí jak zdravotní, tak odpovědnosti za škodu. Tady je 
150M a 60M, u ISIC 6M a 2M 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Není vyžadováno, ale kvůli cestování po Asii mám vzteklinu (spolubydlícího např. kousla 
opice ve Vietnamu, takže se hodí), žloutenku B, meningokok, břišní tyfus. Hodně lidí má 
ještě japonskou encefalitidu a choleru. 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Letadlem, někdo to dal z Evropy i vlakem přes Sibiř a pak lodí. Z Vídně a Berlína to bývá 
levnější než z Prahy. Cestoval jsem nejdřív po Malajsii, takže jsem letěl do Singapuru 
z Berlína za 8k a odtamtud potom za 4k na Taiwan. Po semestru jsem cestoval do Thajska, 
takže jsem letěl do Thajska za 4k a z Thajska potom za 8k do Prahy s FlyDubai. Hledal jsem 
letenky přes SkyScanner 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? Letenku do jiné země do 90 dní 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. Z letiště jezdí metro nebo v noci autobus. Je to 
všechno značený anglicky. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Ano, některé předměty se vůbec nevyučovaly 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 1. a 2. týden, nejsou 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? The History and Culture of 
Taiwan – dozvíte se historii Taiwanu 

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. Přednáška a cvičení je spojená dohromady, je to 
většinou 3 hodiny týdně. Oproti ČVUT je to hodně jednoduchý. Známky a hodnocení zjistíte 
až úplně na konci, neříkají vůbec výsledky v průběhu a není to nikde napsaný. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Špatná 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) Prezentace 
Jaká je vybavenost kampusu? Restaurace a samoška 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Ve škole je WIFI, na koleji kabel, je potřeba dělat dokumenty a 
prezentace, tisk a kopírování bez problému  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Ano, občas. 

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



Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? Kolej u školy 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 19000 na celou dobu 
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) Je to oproti pronajímaní bytu nejlevnější varianta. Jsou tu 3 
dvoulůžkové pokoje s koupelnou, jinak ostatní jsou čtyřlůžkové bez koupelny. ČVUT lidi 
dostávají dvoulůžkové, protože platí 19000 za někoho, kdo přijede do ČR. Je tu kabel na 
internet, školní WIFI tu moc nefunguje. Postel nahoře, stul a skříň pod ní. V koupelně není 
větrák, takže tu je extrémně vlhko a všude vzniká plíseň. Taky je tu furt hrozně prachu, 
protože je tu velké znečištění vzduchu z dálnice a silnice hned vedle koleje. Ubytování v noci 
a o víkendu nevím, zda je možné, přijel jsem v poledne. Kromě dvoulůžkových pokojů je 
kolej rozdělena na pánskou a dámskou část bez možnosti návštěv. 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Co se týče koleje, tak to zařídí škola, když zaškrtnete, že chcete kolej v nějakém online 
formuláři od nich. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Jídlo v restauracích na koleji a venku. Nedá se tu nic uvařit, je tady heating room, která je 
nechutná a je tam 1 mikrovlnka, lednice a mrazák. Jídlo je dost mastné všude. Pečivo moc 
nevedou a když jo, tak je sladký. 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Jezení venku je levnější než v ČR. Taiwanci nevaří, stravují se venku. Vaření je dražší. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Metro – 12 až 50NTD, autobusy ve městě 15NTD, vlaky – na jih 666NTD, rychlovlaky – na jih 
1500NTD, půjčení kola 10NTD/hodina, chození pěšky. Měsíční jízdenka v Taipei vyjde na cca 
1300NTD (při bydlení na koleji v kampusu se nevyplatí kupovat) 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Asi nic 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Byl jsem 4x v nemocnici. Lečí hodně antibiotikama, paralenem a průjem smectou. Problém 
většinou nenajdou a nevyřeší, jen se ho snaží oddálit. 
Pracoval/a jste během studia? 
Ne 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Nevím, jde stíhat pár hodin remote do ČR 
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Cestování po Taiwanu a Asii. Na sport tu jsou všude hřiště a venkovní gymy. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium, rodiče, moje finance 



Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Utratil jsem 175k. 

• z toho 80k na Taiwanu bez letenek 
• 7k pojištění 
• 24k letenky z a na Taiwan 
• 64k – 2 týdny pevninská Malajsie a Singapur, 1 týden Malajsie Borneo, 1 týden 

Vietnam, 2 týdny Thajsko  
Čistě na Taiwanu sem za 4 měsíce utratil: 
a) stravování – 27k 
b) ubytování – 19k 
c) cestování po Taiwanu a volný čas – 46k  
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Dostali jsme dohromady 70k díky mimořádnému stipendiu na konci roku, takže z 40 % 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
49k asi v polovině září, 18k v prosinci a 3k po pobytu. 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Revolut 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Kopírování, tisknutí a pojištění sem si platil sám, jinak asi nic 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
32 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
32 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Vše volitelné 
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? 
Vyplní se dokument a odnese na studijní, žádný problémy sem neměl 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Exchange student leaving form 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Můžete si to udělat těžší při projektech a udělat něco nad rámec, abyste se něco naučili. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.  



Doporučuji, poznáte jinou kulturu, můžete toho hodně procestovat a seznámit se s lidmi 
z různých zemí. Není vám v zimě zima, a i v lednu můžete chodit v kraťasech.  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
2 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
3, musíte se hodně ptát 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano, ale už ne na Taiwanu. Je to krásná země, ale nevyhovovalo mi mastné jídlo. 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Jazyk, Taiwanci z 90 % anglicky skoro neumí, nebo se bojí mluvit. Ale komunikujete hodně 
s dalšími international studenty. 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
V zimním semestru přijdete o Vánoce, nic takového tu nevedou. 

 


