
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Elektrotechnická 

Obor studia: Elektroenergetika 

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské studium 

Zahraniční škola 
Země: Taiwan 

Název zahraniční školy: National Sun Yat‐sen University Fakulta/katedra/ateliér zahraniční 

školy: Electrical engineering Jméno koordinátora zahraniční školy: Hana Ting 

E‐mail koordinátora zahraniční školy: oia.exchange@mail.nsysu.edu.tw 

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://www.nsysu.edu.tw/ 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020 Začátek pobytu: 19.02.2020 

Konec pobytu: 24.06.2020 Délka pobytu v měsících: 5 

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

• Od spolužáků 

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

web)?:  

http://selcrs2.nsysu.edu.tw/smain.asp?eng=1 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 

• Application form 

• Nomination Letter 

• Transcript of records 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 

• Emailem 

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

• Angličtina 

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

• Srovnávací arch se studijním plánem 

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

ČVUT?  

• Zvací dopis, Pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí 

mailto:oia.exchange@mail.nsysu.edu.tw
http://www.nsysu.edu.tw/
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Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup):  

• Ne, po vstupu do země dostanete jako občan EU visitorská víza na 90 dní a pokud 

opustíte zemi a vrátíte se zpět, dostanete automaticky dalších 90 dní (např. v rámci 

nějakého výletu do okolních zemí, jako jsou Filipíny, Japonsko, Vietnam. Nutné však 

mít letenku to nějaké z okolních destinací již při odletu z ČR, aby bylo při kontrole na 

letišti prokazatelné, že do 90 dnů od příjezdu na Taiwan zemi opustíte!). V mém 

případě byly však zavřené hranice z důvodu pandemie koronaviru, ale vláda pro tyto 

případy udělila speciální výjimku, tudíž mi byl pobyt automaticky prodloužen bez 

nutnosti víz na 180 dní bez jakékoliv speciální žádosti. 

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 

zahraniční škola nějaké speciální pojištění).  

• ISIC pojištění za 5000,- Kč, není kryto poškození motorových vozidel, všechny náklady 

na zdravotní úkony mi byly bez problému uhrazeny 

Potřeboval/a jste nějaké očkování? 

• Není nutné, ale byl jsem očkován proti tyfu a žloutence typu A. Doporučuji očkování 

proti vzteklině, protože v kampusu je plno opic a jejich přímý kontakt s nimi je více 

než pravděpodobný. :) 

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

• Vzhledem k pandemii jsem měl náklady na dopravu zhruba dvojnásobné. Normální 

cena za zpáteční letenku je cca 17 tis. Kč, mé náklady tam (Praha – Istambul – Taipei) 

cca 14 tis., zpět (Taipei – Dubai – Vídeň a poté vlakem do Prahy) cca 15 tis. 

Procedura na hranicích – co mít u sebe?  

• Pas, zvací dopis od univerzity, letenku ven ze země kvůli bezvízovému vstupu 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

• Uber cca za 300,- Kč 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?  

• Ano, jediný předmět z přechozího seznamu jsem neměl stejný. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 

kurzů; možnosti změny kurzů.)  

• První týden studenti oběhají kurzy, o které mají zájem a potom si vyberou ti které jim 

sedí nejlíp 

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

• Windsurfing s coachem Tony Tsay 

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 

• 3 hodinové kurzy (nedělí se na přednášky a cvičení jako u nás), výuka záleží na 

vyučujícím, ale kurzy jsou spíše teoretické. Do laboratoře jsem se podíval jen jednou. 

Náročností o dost jednodušší než u nás. 

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

• Systém je dost odlišný, nemají zkouškové období, mají tzv. middterms a final exams, 

které se skládají v průběhu 19 výukových týdnů (v půlce a na konci). Náročnost je 

rozhodně nižší než na našem FELu. Kvalita zase závisí na vyučujícím a na předmětu, 

který si vyberete. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 

či jej bylo nutné koupit?)  

• Interní systém NSYSU (Cyber university), který je něco jako Moodle 

Jaká je vybavenost kampusu? 

• Pláž, vyhlídky na moře, tři menzy, dvě samoobsluhy, kavárna, celkem pěkná 

knihovna, divoká zvířata všeho druhu 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 

a kopírování)?  

• Internet po kabelu na kolejích (já neměl router, takže jsem jel na hotspot z telefonu), 

v knihovně jsou počítače, ale vlastní notebook doporučuji. 

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

výměnné studenty?  

• Orientation day, Dragon Boat festival a nějaké výlety od katedry. Ale bylo by toho 

zřejmě víc, pokud by nepanovala pandemie. 

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?  

• Mezinárodní kolej  

Cena Vašeho ubytování  

• měsíčně 3000Kč 

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): 



• International dorm – jednoznačně doporučuji, neboť je zde centrum veškerého 

mezinárodního dění, 

• s sebou router, na místě si musíte sehnat matraci, deku, polštář a povlečení, 

vybavení: pračka, lednice, automat na pitnou vodu (horká, studená), sprcha, wc, 

balkón ve společných prostorách pro cca 5 dvoulůžkových pokojů. Recepce 2/7 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?  

• Informace podá koordinátorka Hana Ting včas před odjezdem 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?  

• Několik menz v kampusu, Family Mart, levné restaurace mimo kampus 

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

• Jídlo v restauracích o dost levnější (60-80 Kč za jídlo, pivo je dražší – cca 40 Kč za 

plechovku, točené je třeba i za kilo) 

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

• Skútr na měsíc 2000Kč, MHD, Metro 15 minut pešky, 1 jízda kolem 20Kč, Bikesharing 

přímo z kampusu (na 30 min zdarma – dobré na cestu do baru) 

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

• Pro pobyt na jeden semestr nic extra 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  

• Ano, v Kaohsiung University Hospital, vše na perfektní úrovni 

Pracoval/a jste během studia?  

• Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?  

• Nevím 

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

• Windsurfing, výlety na skútru, školní pláž, beach party, Black Dog (studentská 

hospoda), International Dragon boat team, Wakeboarding na Lotus Pound Lake. Tři 

top výlety – Yushan a výhod Slunce na vrcholu (nejvyšší hora Taiwanu), Alishan (trail 

podél starých kolejí a východ Slunce) a Orchid Island (tropický ostrov s původním 

obyvatelstvem) 

Finance 
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?  

• Stipendium a úspory  

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? 20000 

a) z toho stravování 8000 



b) z toho ubytování 3000 

c) skútr 2000 

d) z toho na cestování a volný čas 7000 

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

• cca 35% po zahrnutí letenek 

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

• Celá částka bez 3000 Kč na začátku pobytu, na konci po odevzdání všech dokumentů 

zbytek 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 

české platební karty)  

• Vybíral jsem z bankomatu, většinu platíte v hotovosti, využíval jsem účet Revolut 

sloužící jako virtuální směnárna, ke se nějaká ta kačka na kurzu á ušetit 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 

materiál apod.)?  

• Sportovní karta, parkovací karta pro skútr, účet za elektřinu, kopírování a tisk 

Uznání zahraničního studia domácí školou 
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?  

• 21  

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?  

• 23 

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

• Volitelné: Analog Filter Theory an Design, Powe Sstem Planning, English through 

Movies, Media, &TV Series 

• Povinné: Load Flow Analysis 

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

• ne 

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

• Jediný předmět na uznaném studijním plánu před odjezdem nebyl ve finále stejný, 

ale s uznáním jsem neměl žádný problém. Pro uznání ani nebylo třeba navštívit 

vedoucího katedry osobně a stačil email se souhlasem. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?  

• List se zapsanými kurzy pro popis finanční dohody, jinak jsem vše potřebné nahrál od 

aplikace Mobility 



Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.  

• Průměrný  

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.  

• Velký, zkušenost k nezaplacení 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti uveďte 

konkrétní nedostatky. 

• Všechno v pořádku 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou – v případě nespokojenosti 

uveďte konkrétní nedostatky.  

• Všechno bylo v rámci možností v pořádku 

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

• Ne, neboť zakončuji studium na ČVUT příští semestr 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?  

• Lokalitu, místní lidé (laskaví a nápomocní), kampus 

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

• Ne 

Odkaz na fotogalerii, blog apod.  

• N/A 

 


