
Základní údaje o studentovi 

Fakulta: Masarykův ústav vyšších studií  

Obor studia: Projektové řízení inovací  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2.ročník magisterského studia 
  

 

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: National Taipei University of Business  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: International Business  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Lisa Sun  

E-mail koordinátora zahraniční školy: sdsu09@ntub.edu.tw  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.ntub.edu.tw/  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/ 2020  

Začátek pobytu: 24. 2. 2020  

Konec pobytu: 10.7. 2020  

Délka pobytu v měsících: 4,5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? Na stránkách naší fakulty a od 
kamarádů. 

 

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

 

 
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Motivační dopis, výpis 
známek. 

 

 
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? Vše se řeší se studijním oddělením a 
koordinátorem pro zahraniční výjezdy. 

 

 
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? V anglickém. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? Zvací 
dopis od univerzity, pojištění na celou dobu pobytu, studijní plán před odjezdem, potvrzení 
o zapsání do následujícího semestru. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? Žádné. 

 

mailto:sdsu09@ntub.edu.tw
https://www.ntub.edu.tw/


Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) Nebylo. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). Pojištění ISIC na dlouhodobé pobyty 
velmi výhodné pro studenty. Cena byla 4100 Kč na rok. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? Doporučené očkování na břišní tyfus a meningitidu. 
 

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

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Letecká doprava- Do Taipei nelítá přímá linka, takže přestup je nejčastěji přes Amsterdam, 

Frankfurt či Paříž. Po příjezdu do Taipei lze využít buď autobus nebo metro do centra města. 

Vše je dobře značené a snadno se na celém Taiwanu dá orientovat. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? Neměnila. 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) V jednom týdnu jsme mohli navštívit všechny kurzy, které 
jsme měly na výběr a poté se rozhodnout, zda kurz chceme navštěvovat či ne. 
 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Kurz Culture of Taiwan 
s americkým vyučujícím. 

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.  
Volnější přístup výuky. Teorie i praxe dohromady. Občas jsme se setkali se zmatečnými 
požadavky na předmět, které se měnily v průběhu výuky. 
 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? Lehčí. Možný důvod způsobila 
situace koronaviru.  
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?)  V rámci jednoho předmětu jsme si skrz školu kupovali 
učebnici.  
 



Jaká je vybavenost kampusu? Velmi dobrá. Pekárna, restaurace, malý obchůdek, kadeřnictví, 
tiskárny, sportovní hřiště s možností zapůjčení sportovního nářadí. 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? Dobrá. 
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? Food festival pořádaný v kampusu školy. 
 

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 dalšími českými studenty. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 8 500 Kč. 

Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování. V rámci naší 
univerzity nebylo možné ubytovat se na kolejích, takže jediný způsob byl najít si byt.  
  
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 2-3 měsíce dopředu. 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Velice dobré. Malé restaurace. 
Pouliční stánky a food markety. 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR). Zelenina, ovoce a pečivo o 
trošku dražší. Největší rozdíl v ceně potravin je u mléčných výrobků. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny). Metro, které je 
velmi dobře organizované. Dále je dobré a hlavně levné se přesouvat po městě na kolech (U-
bike). Na veřejnou dopravu platí jedna a ta samá karta Easycard. 
 

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

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne. 

Pracoval/a jste během studia? Ne. 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Špatné. Pro nalezení brigády, je 
nutné mít alespoň základy čínštiny. 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). Hory, surfing, hot 
springs, okolo je mnoho pláží. 

Finance 



Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?  Stipendium od školy a 
financování z vlastních zdrojů. 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování – 5 000 

b) z toho ubytování – 8 500 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas – 3 000 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? 50 % 
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? Na účet. Bylo obdrženo po 
2 týdnech od příjezdu do zahraničí. 
 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty). Zařizovala jsem si účet u Unicredit Banky s výběry v zahraničí zdarma. 
Na Taiwanu se méně platí platebními kartami, takže je určitě vhodné si zařídit kartu předem 
a poté vybírat v místních bankomatech. 
 
 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? Za studentskou kartu a učebnice. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 26 kreditů 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? Všechny. 

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

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? Žádné. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Výuka byla z důvodu koronaviru na jiné úrovni, 
než jsem původně očekávala. Veškerá výuka byla spíše teoretická, ale zároveň učitelé se nám 
snažili v mnoha případech vyjít se vším vstříc a pomoc nám. Nejvíce jsem ocenila kurzy 
Photoshopu a čínštiny, které určitě využiji v osobní či pracovní sféře. 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla v životě 
udělat. I přes veškeré překážky a výjezd v době koronaviru, bylo studium na Taiwanu nejlepší 
rozhodnutí a jsem za to neskutečně vděčná. 
 



Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. Málo informací. Hodně věcí 
jsme si museli zjišťovat sami. 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole). 
Komunikace ze zahraničí školy byla občas zmatečná, ale vše se pak řešilo se zahraničním 
koordinátorem, který nám poskytoval veškerý informace skrz skupinu na Facebooku. 
 
 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Měla, ale jsem bohužel v posledním 
ročníku. Možná popřemýšlím ještě o pracovní stáži. 
 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? Kontakty na lidi z různých koutů světa, 
poznání a pochopení jiné kultury. Osamostatnění a uvědomění si priorit v životě. 
 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. Instagram Tereza Vodsedalkova 

 


