
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta informačních technologií  

Obor studia: Znalostní inženýrství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: National Taipei University of Technology  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: International Program of Electrical Engineering and 
Computer Science(IEECS) 

 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Lio Lin  

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

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://oia.ntut.edu.tw/p/412-1032-
13815.php?Lang=en 

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2019/2020  

Začátek pobytu: únor  

Konec pobytu: červen  

Délka pobytu v měsících: 5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Na webu ČVUT a hlavně od kamarádů, kteří na Taiwanu byli.  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
Na webu univerzity je katalog předmětů. Doporučuju si proklikat jednotlivé předměty a přečíst si 
jejich anotaci. Může se stát, že předmět se nakonec nevypíše, ale dá se to změnit operativně na 
místě.  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Pár měsíců před odletem přišel online formulář k vyplnění, kde se muselo nahrát několik 
věcí: 

• Doporučení – doporučení od vyučujícího, že jste ten pravý kandidát. Ideální na to je 
např. vedoucí bakalářky. Společně s ním jsme na to ještě nechali dát razítko FITu, ale 
prý se to tak moc neřeší. 

• Motivační dopis – dá se využít už ten z přihlášky, jen hlavně odmazat názvy těch 
ostatních škol, kam jste se hlásili a víc se rozepsat k té vaší. 

• Nascanovaný pas 

• Výpis studijních výsledků – za studium a v angličtině. Dá se zařídit na studijním 
oddělení 

• Potvrzení o studiu – v angličtině. Dá se vyřídit na studijním oddělení 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  

https://oia.ntut.edu.tw/p/412-1032-13815.php?Lang=en
https://oia.ntut.edu.tw/p/412-1032-13815.php?Lang=en
https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/mimoevropske-bilateralni-dohody/
https://aps.ntut.edu.tw/course/en/ShowENSubject.jsp


Jakmile se udělají všechny věci z předchozího kroku, tak by pak po nějaké době měl přijít 
pozývací dopis na NTUT. Pak je potřeba vyřídit finanční dohodu a darovací smlouvu s ČVUT. 
To je proto, že my tu zaplatíme kolej přijíždějícímu Taiwancovi na Strahově a on nám zaplatí 
kolej tam. Kolej tam je velmi blízko kampusu a to se opravdu vyplatilo. 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Hmmmm. Asi, že jsem byl přijat na zahraniční školu a proto, že nemám zapsané žádné 
předměty. V KOSu se pak objeví něco jako zahraniční výjezd. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Finanční dohodu, darovací smlouvu a potom postupně další dokumenty do portálu Mobility. 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Pokud jedete na rok, tak bych ho doporučil, ale my jsme jeli na jeden semestr. A Česká 
republika má s Taiwanem bezvízový styk na 90 dní. Proto jsme si naše parta vízum nedělali a 
naplánovali si výlet během jarních prázdnin na Filipíny. Kdybyste neměli letenku zpátky, tak 
by vás na Taiwan ani bez toho, myslím, nepustili. Jenže se stala corona a nám let na Filipíny 
zrušili, takže jsme zkejsli na Taiwanu a překročili tu lhůtu 90 dní. Naštěstí Taiwan prodloužil 
tento bezvízový styk během 3 měsíců nakonec o dalších 90 dní, takže jsme žádnou pokutu 
platit nemuseli. Jinak bychom platili kolem dvojnásobku studentského víza. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Udělal jsem si pojištění od ISIC pro studenty, vyšlo to v porovnání s ostatními úplně nejlépe. 
Nějaký základ by to pokrýt mělo. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Vyřídil jsem si mezinárodní očkovací průkaz. Stálo to pár korun a nechal jsem se přeočkovat 
na žloutenku B. Ještě jsem si u doktora nechal vytisknout kopii očkovacího průkazu. Po 
příjezdu nám všem dělali rentgen plic a s žádnými papíry jsem neměl problém. 
 

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

Cestou tam jsme letěli s nízkonákladovými leteckými společnostmi jen příručními zavazadly a 

dohromady jsme si koupili jedno velké zavazadlo. Mysleli jsme, že jsme vyhráli s cenou i 

trasou. Měli jsme letět Budapešt -> Dubaj, Dubaj -> Taipei. Corona se nám ale do toho 

vmísila a let Dubaj -> Taipei nám zrušili. Takže jsme na místě koupili letenky Dubaj -> Filipíny 

(Manilla), Filipíny -> Singapur, Singapur -> Taipei. Peníze z letenek nám nakonec 

nízkonákladovky ještě nevrátili. Takže doporučil bych letět s Emirates, kde se o nás na cestě 

zpátky starali úplně luxusně. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Pas, Víza, pokud nemáte víza, tak letenku zpátky (nebo jinam) 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

 



Člověk z Buddy programu pro nás přijel na letiště, se vším  nám pomohl a jeli jsme dlooouho 

metrem až přímo do Taipeie. Na letišti bych doporučil si koupit sim kartu s daty. Internet na 

NTUT občas blbne. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Nějaké předměty jsem změnil za zajímavější. První dva týdny je možné chodit kam chcete a 
pak si vybrat úplně.  

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Online přes jejich portál. Přihlašovat se šlo do 2 týdnů. Odhlásit se z kurzu šlo až do nějakého 
7 týdne cca.  

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Deep Learning – 3 zajímavé týmové práce na neuronové sítě. Fakt super. Jelo se podle jedné 
knihy „Artificial intelligence“ 
Customer Relationship Management, Introduction to Music – velmi oddechové ale zajímavé 
předměty. 

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. 
Dost často povinná docházka, hlavně cvičení a semestrální projekty 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Neřekl bych úplně nižší, naučil jsem se tam toho plno. Ale výuka je méně stresovější, méně 
časově náročná a dost předmětů nemá zkoušky, ale semestrální projekty, což je za mě velké 
plus. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Buď se jelo podle nějaké knížky, kterou nám vyučující zpřístupnil, nebo materiály byly 
připravené. 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Mně se kampus moc líbil. V centru hlavního města Taipei, ale přitom v kampusu byl klid od 
aut, hromada stromů, kašny atd. Oproti kampusu ČVUT (kde jen jen hnusnej beton a auta 
[ok, sakury jsou krásné]) to bylo skvělé a hlavně klid. Nábytek byl starší, ale to mi přijde ok. 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Počítačových učeben jsem si nevšiml, měli jsme všichni vlastní notebooky. Na většinu cvičení 
je ani studenti neměli (a to to byl třeba deep learning course). Levný tisk tam měli přímo 
v kampusu a to i po více kusech. Internet občas vypadával, ale kabel byl OK. Na Silicon Hill na 
Strahově to ale nemá. 

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



Hned po příjezdu nám nabídli možnost jet na pár výletů kolem Taiwanu, cestu a program 
platila univerzita, což bylo super. Jeli jsme si např vyzdobit vlastní keramiku do jednoho 
kulturního centra. 

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

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Kolej od NTUT – velmi blízko kampusu. Prý je celkem těžké se na tu kolej dostat, ale s ČVUT 
mají dobré vztahy 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Zaplatilo se dopředu 18000 na ubytovaní výměnného studenta, co jede z Taiwanu, na 
Strahově a on nám zaplatil ubytování tam. Kolej podobná jako Strahov => takže domov. 

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) 
Taková už je domluva s ČVUT a NTUT 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
To už si nepamatuju, stačilo jen dopředu vyjádřit zájem o kolej. 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
U koleje je menzička, kde už si mě na konci semestru pamatovali, protože jsem tam chodil 
opravdu často. Mně to chutnalo a člověk si tam mohl vybrat, co chce. Také jsou tam nějaké 
restaurace a ceny byly vcelku dobré. Určitě doporučuji jít na knedlíčky, které jsou levné a 
super chutné. 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Oproti ČR levnější. Hlavně se tam nevyplatí vařit. Protože tak, jak jsme zvyklí my vařit, se tam 
nevyplatí vůbec. Ty jejich jídla jsou chutné, ale také dost často jsou to nudle anebo rýže. Sýry, 
mléko atd. je extrémně drahé. Najíst se dá i pořádně kolem 40 – 60 korun. A ty omajdy, 
mňam! 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Na všechno tam budete mít jednu kartičku, se kterou se dá platit metru, MHD i v obchodech. 
Nejvíc se nám ale vyplatilo si vypůjčit uBike, což jsou žlutá kola, které tam mají všude a za 5 
Taiwanských dolarů na půlhodinu a ještě se člověk projede to bylo super. Taipei je placka, 
takže se všude jezdí hezky a stojany na uBike jsou taky všude. 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Jen si zkontrolují to očkování a to je asi vše. 

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

Pracoval/a jste během studia? 
Zřídka jsem pracoval na dálku do ČR 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 



Myslím, že je potřeba mít pracovní víza. Potkali jsme se na Taiwanu s jedním Čechem, co 
vystudoval bakaláře na FITu a už se nás snažil verbovat k ním, protože jsme prošli Progtestem 
a ví tedy, čím jsme si prošli. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
S kamarády jsme si půjčovali auto a jezdili po různých zajímavých po celém Taiwanu. Určitě 
doporučuji národní park Taroko. Hory má Taiwan opravdu krásné a až je uvidíte poprvé, tak 
budete unešení tou krásou. Tu bych tedy doporučil si udělat mezinárodní řidičský průkaz (a 
to i na skůtr). Po celém Taiwanu je plno turistických tras, takže pokud to máte rádi, tak jeďte. 
Na některé trasy je potřeba si vyřídit povolení měsíc dopředu. 
Já jsem byl i jednou na jednom punkovém koncertu a bylo to velmi vtipné, protože jsem jim 
nerozumněl ani slovo, ale nálada byla příjemná. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium a vlastní zdroje 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování 
cca 3500,- 

b) z toho ubytování 
cca 3600,- (18000,- cca jednorázově)  

c) z toho na cestování a volný čas 
cca 1000 – 5000,- někdy se šetřilo, někdy se jelo na výlet. Někdy jsme si dali vcelku levné 
knedlíčky a někdy lepší večeři. 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
50 – 80 %, dal bych i víc, ale poměrně velkou část jsme dali za letenky 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Stipendium jsme dostali ještě před začátkem semestru. Na účet 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Doporučuju si zařídit Revolut kartu. Super kurzy. 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Health check na začátku stál asi 400 korun +- 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
38 našich kreditů, ale nakonec jsem si nechal uznat dva naše předměty, takže 35 kreditů 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
35 kreditů 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
FI-HPZ – Humanitní předmět z výjezdu v zahraničí a FI-VEZ – Ekonomicko manažerský 
předmět z výjezdu v zahraničí. Oba jsou na FIT povinné a kolega Muzikář i na studijním 



oddělení na FIT byli ochotní a uznali mi Customer Relationship Management jako 
ekonomicko-manažerksý a Introduction to Music jako humanitní 

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? 
Napsal jsem mail proděkanovi pro pedagogickou činnost. Líná huba, holé neštěstí 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Myslím, že žádné 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Celkem dobrý, dost jsem se naučil k neuronovým sítím. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Velmi skvělý! 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Skvělé, za mě i velká pochvala kolegyni Boškové. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Celkem dobrá. Lio Lin se o nás staral skvěle. 

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Klidně i jo, ale nejdřív dodělat magisterské studium 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Jak jsou Taiwanci milí a ochotní. A také, že ikdyž jsem byl úplně někde jinde a nerozumněl 
jsem, tak jsem to nějak zvládnul. 

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

 


