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Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Web zahraničních výmen na fakulte a rektoráte; kamaráti, s ktorými som na výjazd išiel. 
 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://aps.ntut.edu.tw/course/en/ShowENSubject.jsp 
 

 

https://aps.ntut.edu.tw/course/en/ShowENSubject.jsp


Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Statement of purpose – něco jako motivační dopis ke studiu na NTUT. 
Transcript of Records – výpis studijních výsledků v Aj, který Vám vystaví na studijním 
oddělení 
Enrollment verification – potvrzení o studiu v Aj – taky vystaví na studijním oddělení 
Kopie pasu – pokud ji ještě nemáte, nahrajte tam stránku, na které bude napsáno, že o nový 
pas máte zažádáno, budete je mít k dispozici k tomu a tomu datu a obratem jim jej pošlete. 
Recommendation letter – doporučující dopis od některého z Vašich vyučujících, vedoucích 
v práci…. 
 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Po prijatí na univerzitu zašlú E-mail, spolu s jednorázovým linkom k vyriadeniu aplikácie pre 
vás osobne. 
 

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
Anglický 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Potvrdenie o zapísaní do ďalšieho semestra (POZOR, všímať si podmienky a smernice ČVUT 
pre postup do ďalšieho semestra, mal som s tým menší problém), študijný plán predmetov, 
Po ukázaní originálu Acceptation letter a potvrdeného srovnávacího archu mi bola v KOSe priradená 
kolonka – zahraničný výjazd.  

 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Finančnú dohodu a darovaciu zmluvu, zvyšok dokumentov som nahral do portálu Mobility.  
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Áno aj nie.  
Do Taiwanu v tomto čase sa bolo možné dostať dvoma spôsobmi: 

1. Bezvízový styk na 90 dní – na pasovej kontrole při vstupe dostatnete pečiatku, že ste 
turista. Po 90 dňoch musíte opustiť krajinu. Takže ak plánujete cestovať aj inde ako 
po Taiwane, oplatí sa to, pretože při ďalšom vstupe by ste mali dostať ďalších 90 dní. 

2. Študentské víza za 60-100EUR, ktoré sa podľa mňa oplatia viac, ale nemal som ich, 
teda neviem postup vybavovania. 

Keďže sme tu prišli v dobe COVID – nedalo sa vycestovať z krajiny a vrátiť sa späť bez 14-
dňovej karantény. Našťastie nám víza predĺžili do času o mesiac dlhšieho ako koniec 
semestra, avšak som si nemohol nijak nájsť prácu, keďže som tu bol len ako „turista“. Preto 
– keby sa čokoľvek stalo (viď. COVID), je lepšie dodržať akékoľvek pravidlo a radšej tie 
študentské víza mať. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje 
zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
UNIQA – ISIC poistenie. Poskytlo to najmenej za najrozumnejšie peniaze. Avšak odporúčam 
aj niečo proti krádeži, mne by to tu veľmi pomohlo.  
 

 



Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Chceli od nás očkovanie proti MEASLES, RUBELLA a spravia CHEST X- ray for TUBERCULOSIS 
za cca 20€. Zobral som si od lekárky očkovací preukaz s potvrdeniami o všetkých 
očkovaniach a pre istotu som sa nechal zaočkovať proti hepatitíde. 
 

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

Tam sme šli cez prostredníka GOTOGATE, platili sme 400EUR, avšak sa cesta kvôli COVIDu 

skomplikovala a museli sme nakoniec mať dva prestupy – za druhý sme si museli priplatiť 

~100EUR. Po bombardovaní GOTOGATE mailami sa mi z nich podarilo vyžmýkať finančnú 

náhradu. Pre pohodlie (hlavne keď nastanú problémy s letmi) odporúčam radšej Emirates 

ako všakovaké nízkonákladovky. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Keďže som šiel na bezvízový styk, tak len pas. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Kamarátov Buddy (pridelený Taiwanec na pomoc) nás zobral z letiska až na koleje. Treba si 

kúpiť EasyCard, nabiť ju za cca 400TWD (asi 12EUR) a chytiť metro Taoyuan – Taipei Main 

Station. Potom sa dostať na dané miesto kolejí. V našom prípade metrom na Zhongxiao 

Xinsheng – tu sa nachádza NTUT. 

Odporúčam si kúpiť aj sim kartu na letisku s neobmedzenými dátami –WiFi na Taiwane 

nefunguje najlepšie a pokrytie je tu skoro dokonalé. 

 

 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Áno – niektoré kurzy, čo som zvolil ešte doma buď prestali existovať alebo boli nudné hneď 
od začiatku. 
 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr  
Odporúčam rozdeliť sa s kamošmi o návštevu prekrývajúcich sa kurzov. Taktiež odporúčam 
zladiť dni štúdia s kamošmi, s ktorými plánujete cestovať. Času na cestovanie tu bude až príliš 
a cestovať sám je nuda.  
Hodilo by sa mi voľné štvrtkové ráno, ak máte radi párty – v stredy sú študentské akcie 
v Triangle alebo 23 Music Room. V tejto oblasti je snáď každý zahraničák. 
Vyberte si nejaké kurzy, pozrite prvú hodinu (max. 60min) a potom si vytvorte rozvrh aby bol 
max 3-4dni do týždňa. 
 



 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Advanced Robotics (najobtiažnejšie, stále zvládnuteľné), E-Marketing, čokoľvek od učiteľa 
Allan W. Chang. 
 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
Nie. V rámci NTUT takáto možnosť ani nebola. 
 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole 
a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Trochu teórie, ktorá nebola skúšaná a projekty, ktoré boli nenáročné. Oproti ČVUT to bol 
slabý odvar. 
Hodnotenie ma dosť hnevalo, lebo som ho videl až na konci semestra, cením transparentnosť 
hodnotenia na ČVUT, hlavne FIT. Tu to fungovalo na povinnej dochádzke – ak sedíte na 
hodinách a ledabolo plníte projekty (pokojne po termínoch), tak máte A-B úplne v pohode. 
 
 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Slabá. Niektorí učitelia boli schopní, ale nemal som pocit, že by boli skúsení tak, ako naši na 
ČVUT. 
 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Netreba knihy, na všetko stačí internet. 
 
 

Jaká je vybavenost kampusu? 
Knižnica (bez elek. zástrčiek), posilovňa s divnými časami pre študentov (12-13; 18-21), 
koleje, „food street“ hneď za rohom s rozumnými cenami. Dve nonstop večierky 
(convenience store). 
 
 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku 
a kopírování)? 
URČITE SI KÚPTE NEOBMEDZENÉ 4G DÁTA! Internet je tu všade tak mizerný, až ma pichalo 
v oku. Keď aj fungoval tak bol pomalý a preplnený. Počítač treba vlastný. Tisk a kopírovanie 
za korunu pri knižnici. 
 
 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Áno – na začiatku Chinese Learning Center usporiadalo zadarmo výlety po okolí Taipei, 
študentskí buddíci neustále vymýšľali nejakú akciu. 
 

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



Áno – všetci sme boli v spoločnej konverzácii na internete (Line APP) 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Koleje NTUT – East dormitory, cez cestu od kampusu 
 
 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
3800CZK – Pokryté z darovacej zmluvy: 19000CZK za semester 
 
 

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) 
Mali sme obrovské šťastie, že nás ubytovali na East Dormitory, pretože NTUT ponúka ďalšie 
koleje vzdialené 45min metrom od kampusu. Mnohí spolužiaci museli využiť 
MyRoomAbroad.com aby si našli izbu. 
Ethernet a wifi (skôr úbohá), nie sú tu matrace ani obliečky (my sme to tu všetko nechali pre 
ďalších ČVUTákov). 
Ubytovanie len cez týždeň. Na „kuchynke“ len mikrovlnka a zdieľaná chladnička. Do kuchynky 
nebol celý semester prístup. 
 
 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Hneď ako príde mail s oznamom o aplikácii na ubytovanie 
 
 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Bufet, nudle, ryža s mäsom, večierka... Nespočet jedla v okolí. 
 
 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Oplatí sa stravovať v meste, netreba si vôbec variť.  Ceny jedál sú nižšie (ale nie príliš), záleží, 
kam pôjdete jesť. 
 
 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
4Kč za polhodinovú cestu zdieľaný bicyklom, metro, autobusy... transport nie je problém. 
 
 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Spojiť sa s Liom, preukázať sa očkovaniami a ísť na RTG (tuberkulóza) – dialo sa na 
orientačnom dni. 
 



 

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

Pracoval/a jste během studia? 
Nie, bez víz som nemohol. 
 
 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Minimálne naozajstné víza (študentské), dali sa transformovať na pracovné. 
 
 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Taiwan je nádherná krajina a keďže sme nemohli cestovať inde, tak sme ju prebrázdili celú. Je 
tu toho veľmi veľa pekného. Stačí googliť. Odporúčam hory na západe alebo v strede a oceán 
na juhovýchode. 
 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
ČVUT štipendium 200EUR/mesiac a vlastné úspory.  
 
 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
750EUR 
 

a) z toho stravování 
150-200EUR 
 

b) z toho ubytování 
~150EUR 
 

c) z toho na cestování a volný čas 
Zvyšok. 
 
 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
~60% 
 
 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Po odovzdaní všetkých dokumentov pre rektorát 



 
 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Účet v banke len pre držiteľov občianskeho preukazu Taiwanu (ROC) alebo rezidenta 
Chungwa telekom na simkartu – pýtať študentské zľavy (alebo rovno na letisku neobmedzený 
paušál) 
Platobnou kartou sa tú dá platiť len v medzinárodných obchodoch, treba hotovosť alebo 
EasyCard. Na výber z bankomatu a platby som používal Revolut. Z EasyCard sa dá dostať 
report platieb 30 dní späť. 
 
 

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

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
30 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
30 
 
 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Všetko voliteľné, pretože by som nemal 30 kreditov za semester a keďže škola tam bola extra 
ľahká, prišiel by som o prospechové štipendium. Odporúčam zapísať si viac predmetov, nech 
o takúto možnosť neprídete. 
Bohužiaľ sa p. prodekanovi šmykla ruka a nevšimol si, že mi uznáva 6 kreditov za PV 
predmety, takže som zažil mierne sklamanie, že nebudem mať PV predmety uznané. 
 
 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Áno, aj to, že žiadne sa nedajú porovnať s magisterskými kurzami na ČVUT a teda uznať ako 
povinné(/oborové). 
 

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

Keď som si chcel nechať uznať niektoré predmety ako povinne voliteľné ekonomické alebo 
humanitné, uznali by mi len minimum kreditov stanovených fakultou – 3/6 kreditov za 
humanitný a 4/6 kreditov za ekonomický. 
 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Všetko vyplniť do mobility. 
 



Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Slabý, ale naučil som sa niečo o robotike, E marketingu a okopíroval a natrénoval som zopár 
neuróniek. Pritom som sa naučil jednoduchú čínštinu (kurzy zdarma). 
 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Výborný zážitok! Prečkal som koronakrízu v jednej z najbezpečnejších krajín na svete a videl 
som naozaj tie najkrajšie a najlepšie miesta na Taiwane, zažil som si erazmácky život na 
semester. 
 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Dostatočné. Veľká vďaka K. Boškovej za odpovede na únavné otázky, ktoré sme sa jej pýtali. 
 

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

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Kopu voľného času a zdroje na cestovanie 
 

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
www.samuelfabo.sk 
 

 

http://www.samuelfabo.sk/

