
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Strojní  

Obor studia: Matematické modelování v technice  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské  

Zahraniční škola 
Země: Tchaj-wan (Taiwan)  

Název zahraniční školy: National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech, 
NTUST) 

 

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Mechanical Engineering  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Irene Tai-Lin Ho  

E-mail koordinátora zahraniční školy: Irene72@mail.ntust.edu.tw   

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://www.oia.ntust.edu.tw/files/14-1017-
60776,r1017-1.php?Lang=en   

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020 

Začátek pobytu: 5. 1. 2020 

Konec pobytu: 19. 7. 2020 

Délka pobytu v měsících: 5,5 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Ptal jsem se studentů co na výjezdu byli a  na https://portal.cvut.cz/informace-pro-
studenty/mezinarodni-programy/  

 

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

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Přihláška, fotka, health certificate (povinná očkování a rentgen hrudníku) 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Elektronicky 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? 
Studijní plán na zahraniční univerzitě 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Dokumentu požadované před odjezdem v kartě studenta na webu mobility.cvut.cz 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
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O vízum se žádá se zvacím dopisem ze zahraniční univerzity v Taiwanské Ekonomické a 
Kulturní kanceláři v Praze. Vyřízení trvá asi 14 dní. Víza mohou být jednovstupová, nebo 
vícevstupová (dražší) a jet bez víza s tím že člověk každých max. 90 dní vycestuje do 
zahraničí je z pohledu Taiwanské legislativy považováno za obcházení zákona! 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Speciální pojištění není vyžadováno. Záleželo mi na vysokém plnění pro pojištění majetku, 
zavazadel, úrazů při sportech… Pojištění jsem sjednal online za cenu okolo 5000,- Kč 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Povinné byly spalničky a zarděnky a měl jsem ještě hepatitidu A i B a vzteklinu. 
 

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

Letenky cca 18000,- plus autobus za cca 100,- 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas, potvrzení o koupi zpáteční letenky, nebo např. zvací dopis 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Samostatná cesta autobusem.  
 
 

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

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
První kolo probíhá online již více než 2 měsíce před začátkem studia (okolo Vánoc), Nicméně 
předměty se dají měnit bez problémů ještě na místě v prvních týdnech semestru. 

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

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. 
Hodně projektů, podstatně menší množství informací na učení a velmi osobní přístup na 
rozdíl od FS ČVUT 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Nedá se příliš srovnávat, vzhledem k jiné formě. Je více zaměřena na praxi. 

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

Jaká je vybavenost kampusu? 



Je tam vše. Jídlo, sportoviště, copy centrum, kadeřnictví,… 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Vlastní notebook je v podstatě nutnost, se zbytkem není problém. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, ale bylo jich málo vzhledem ke COVIDu 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Na anglických předmětech jich většinou moc není, ale někde ano 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Pronajatý pokoj 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
6000,- Kč 

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) 
Škola neposkytovala koleje a ubytování bylo za dobrou cenu, pěkné, čisté, blízko školy. Byt 
byl plně vybavený. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Dá se i na místě, já ho řešil necelý měsíc předem, ale dříve člověk může najít výhodnější. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Jídlo je všude a ve školním campusu levně 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
V průměru podobné jako v ČR. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Po Taipei sdílená kola, dobré pokrytí MHD. Cena asi 1000,- na měsíc, nebo placeno 
jednotlivě. Levnější bylo hodně jezdit na kole a často i rychlejší. 

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

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Ano, funguje to dobře 

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). 
Spousta venkovních sportovišť volně k využití, hory, turistika,… Ubytování levné, doprava o 
něco dražší než v ČR, bez studentských slev. 

Finance 



Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium z ČVUT, osobní 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
19 000,- 

a) z toho stravování: 9000,- 

b) z toho ubytování: 6000,- 

c) z toho na cestování a volný čas: 4000,- 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Cca 50% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Těsně před odjezdem na účet 

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, ale téměř nebylo potřeba 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
17 x 2 (přepočet na české) 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
23 

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

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? 

Člověk musí s dokladem o uznání studia za 2 lidmi a na studijní, což se přes léto za omezení 
zavedených v době covidu realizuje poměrně špatně. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Zprávu z pobytu, potvrzení doby studia, transkript ze zahraniční univerzity, dodatky k finanční 
dohodě, doklad o uznání studia fakultou 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Především rozšíření obzoru předměty okrajově souvisejícími s oborem studia 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Nedocenitelná zkušenost 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 



S ničím nebyl problém 

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

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Poznání života v zemi odlišné od ČR a navázané kontakty 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

 


