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E-mail koordinátora zahraniční školy amypeng@saturn.yzu.edu.tw 

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

Studijní pobyt v zahraničí 

Akademický rok: 2 

Začátek pobytu: Únor 2020 

Konec pobytu: Červen 2020 

Délka pobytu v měsících: 4,5 

Aktivity před výjezdem 

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

International Days na MÚVSu, z moodlu. 

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

Přes portál YZU 
https://portal.yzu.edu.tw/cosSelect/index.aspx?D=G 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na 
zahraniční vysokou školu? 

Application online, Application Form podepsaná 
ČVUT, Autobiography, Transcript of records, English 
Proficiency Scores (stači B1), Passport 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí 
vyřizuje? 

Přes zahraničního koordinátora. Těsně jsme 
komunikovaly s Ms. Peng 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční 
vysoké škole? 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a 
odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a 
odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište 
postup) 

 Výuka probíhala v angličtině. 

 Na studijní oddělení jsem odevzdala 
oznámení o výjezdu 

 Do mobilit jsem nahrála zvací dopis, 
pojištění, studijní plán, harmonogram YZU a 
potvrzení od ČVUT o zapsání so 
následujícího semestru. Pak jsem na 
rektorátu podepsala finanční dohodu 



Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? 
(orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
 

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. 

 

 Ano, žádala jsem o vízum. Taipei Economic 
and Cultural Office se nachází v Praze 6. Dělá 
se rezervace přes web. Pak je třeba přijít 
s letenkami. Rezervace ubytování pro vízum 
nebyla nutná, jen jsem napsala adresu 
koleje. 

 Zdravotní pojištěni jsem si koupila ISIC 
(UNIQA). Stalo mi to 3500kč. Je mnohem 
lepší si vzít Taiwanské pojištění za 2300kč. 
Pokud nemáte Taiwanské pojištění, za služby 
zaplatíte o něco víc. (Ale i přesto mi UNIQA 
pokryla 90% nákladů i když jsem nic 
nepřekládala z činštiny) 

 Očkování není povinné, avšak jsem se 
podrobila očkování od břišního tyfu. 

 Měla jsem letenky Praha-Amsterdam, 
Amsterdam-Taipei, zpět jsem letěla přes 
Frankfurt. Letenky tam a zpět jsem sehnala 
za 15000kč. Doporučují si koupit letenky 
China Airlines, let s ČA byl úžasný. 

 Pozor: do Taiwanu je zakázáno dovážet 
ovoce, maso, tabák a alkohol. 

 

Průběh studia 

Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 

 Ano, normálně se studijní plán děla až po příjezdu do Taiwanu. Taiwanský systém je 
odlišný od evropského, proto jsem musela měnit rozvrh cca 4krát. Měnit se to da 
během prvních 2 týdnů. 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 

 Každý kurz má 3 kredity, maximálně jsem měla 25 kreditu, takže si můžete vzít 8 
předmětů. Registrace do kurzů probíhá přes portál YZU anebo přes mobilní aplikaci 
YZU. Je možné si vzít předměty i z jiných fakult, má to ale schválit Ms. Peng a 
vyučující. 

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

 Doporučuju si důkladně přečíst sylabus na portálu, z něhož se dá pochopit, jak se 
počítají body za práci během semestru a jak je předmět náročný. 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 

 Nebyla 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční 
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 



 Jiné fakulty to mají jinak. Ale College of Management klade obrovský důraz na 
projekty. Projekty jsme již měli v první den. Práce studentů se hodnotí podle aktivity 
a docházky, docházka je důležitá. Proto jestli chcete cestovat, nechte si volný den. 
Pak když ČVUT klade důraz na samostudium, na YZU samostudium skoro není, 
protože ve skupině všechno stiháte udělat za hodinu. (Každý předmět trvá 3h denně) 

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

 Přístup k výuce na Taiwanu je velmi odlišný od ČVUT ale rozhodně není horší. Občas 
jsme měli velmi zajímavé úkoly, kde jsme vytvářeli marketingovou kampaň pro svůj 
startup, také jsme pracovali nad zlepšením postavení firmy na konkurenčním trhu atd 
atd. Některé kurzy vedli profesoři, kteří studovali v Americe a jejich přednášky byli 
také moc zajímavé. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 

 Bylo možné si koupit učebnice, ale nebylo to nutné. Potřebujete jen sešit. 

Jaká je vybavenost kampusu? 

 Kampus je výborný, má skvělou knihovnu, posilovnu a bazén, třídy jsou nové a všude 
se používají interaktivní tabule  

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

 V kampusu se používá síť YZUWLAN. Něco vytisknout a naskenovat se dá v knihovně 
a vedle koleje. Jediná potíž je že personál moc anglicky neumí. 

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

 Bohužel nepořádá a strašně mi to chybělo. Zhongli je dost nudné město, je spíš 
taková vesnice, a proto je na vás, jak budete trávit volný čas. 

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

 Ano, na každém kurzu nás rozřadili do skupin tak, aby každá skupina mela 50% 
místních studentů.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 

 Nabízeli nám dvě možnosti: hotel se samostatným pokojem za kampusem a kolej 
s pokojem pro 4 lidi v kampusu. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 

 Hotel stojí cca 20000kč, kolej 6815kč za celý semestr. 

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) 

Vybrala jsem kolej abych nemusela každý den ztrácet čas na cestu do školy (15-20min). 

Z tohoto hlediska kolej je mnohem pohodlnější. Pokud budete bydlet na koleje, kupte si 



matraci, ložní prádlo, pokrývku. Je možné si to koupit v Carrefour. Také budete potřebovat 

zásuvkový adaptér, na Taiwanu zásuvky jsou jiné formy a mají 110V. Na ženské koleje je 

doslova pouze jeden elektrický vařič v 9 patře, takže vařit se tam nedá. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 

 Všechno se zařizuje v klidu 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 

 V kampusu se nacházejí cca 10 restaurací, ve třech se dá najíst. Je také možné jít ven 
a sehnat jídlo venku. 

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

 Potraviny jsou na Taiwanu o něco dražší, doporučím mrknout na expatistan.com. 
Proto se na Taiwanu nevaří, lidé preferují obědvat v místních kavárnách, vychází to 
levnější. 

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

 Skoro každý Taiwanec má skútr, je třeba ale mít na něj řidičák. Je možné si také půjčit 
„YouBike“, první 30 minut jsou zdarma, další 30 minut stojí nějaké 7kč. Na Taiwanu 
jezdí i autobusy, ale jejich rozvrhy jsou v čínštině, což přidává problém. 

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

 Nic 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 

 Ano, musela jsem se podrobit „Health Examination“ hned po příjezdu (700NTD). 

Pracoval/a jste během studia? Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 

 Nepracovala jsem, není to povoleno. 

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

 Taiwan má nádhernou přírodu, klidně můžete udělat výlet do oceánu, do hor. Na 
východě se da surfovat. Je na to dobré si půjčit auto anebo mít kamarády z Taiwanu, 
kteří vás vezmou s sebou. MHD zabere třikrát víc času 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 

 Peníze od rodičů a stipendium 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování cca 6000kč 

b) z toho ubytování cca 2000kč 

c) z toho na cestování a volný čas cca 5000kč 

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

 Skoro všechno 90% ale kvůli koronaviru jsem nejela do zahraničí 

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



 52000kč jsem dostala na bankovní kartu. Za 2-3 týdny 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 

 Nepoužívala jsem karty vůbec. Měnila jsem vlastní dolary v Bank of Taiwan jednou za 
měsíc. 

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

 Pokud potřebujete něco okopírovat, budete platit v copy center anebo v knihovně 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 

 21  

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 

 42 

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

 Měla jsem Brand and Community Management, Statistics II, International Business 
Management, Corporate Finance, Marketing management, International Financial 
Management, Accounting Principles 

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

 Polovinu ano ale jak jsem již psala, měnila jsem na Taiwanu studijní plán 

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

 Máte najít předměty které by maximálně odpovídali předmětem na domácí škole, na 
názvy předmětu se nepřihlíží. Třeba jsem si vybrala Brand and Community 
Management za Marketingové aplikace, poslala jsem koordinátorce popis tohohle 
předmětu ze syllabu YZU a schválili mi to i přesto předmět má jiný název.  

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 

 Myslím si že žádné 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 

 9/10 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 

 8/10 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 

 9/10. Velice chci poděkovat paní Dohnalové za pomoc. 

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

 7/10 



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

 Ano, v nějaké jiné části světa  

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 

 Bylo zajímavé dozvědět se, jak žijí lidé v Asii, pochopit jejich mentalitu, životní styl. 
Určitě se mi během semestru zlepšila angličtina. Avšak největší přínos je asi umění 
vyjednávat v obtížných situacích a nový pohled na život. 

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

 Tím nejhorším byla jazyková bariéra, protože většina Taiwanců skoro vůbec neumí 
anglicky a stydí se mluvit, proto si koupit jídlo bylo někdy velkým questem. Pak asi 
klima, protože kvůli vlhkosti rány se tady hojí velice pomalu. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 Pokud by to někoho zajímalo, mohu poslat odkaz v sz. 

 


