
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Masarykův Ústav Vyšších Studií   

Obor studia: Projektové řízení inovací  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 4. semestr magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan R.O.C  

Název zahraniční školy: NSYSU – National Sun Yat Sen University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: College of Management  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Hana Ting  

E-mail koordinátora zahraniční školy: nsysuexchange@g-mail.nsysu.edu.tw  

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: http://exchange.oia.nsysu.edu.tw  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 5  

Začátek pobytu: 14.2.2019  

Konec pobytu: 21.6.2019  

Délka pobytu v měsících: 4,5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Od spolužáků, kteří již tuto možnost výjezdu využili.  

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole (uveďte odkaz na 
web)? 
http://selcrs.nsysu.edu.tw/smain.asp?eng=1 
  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Nominace z ČVUT, přihláška NSYSU, výpis dosavadních známek, potvrzení od lékaře (C-
Form), pojištění, pas.  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Online – všechny jimi požadované dokumenty jsme nahráli na stránky školy a vyplnili jsme 
tam také potřebné informace.  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
V angličtině. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Tuším, že to byly: finanční dohoda, oznámení o výjezdu a studijní plán. 
 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Studijní plán, finanční dohodu, potvrzení o pojištění, potvrzení o zápisu do dalšího semestru. 

 



 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Já jsem o vízum nežádala, jelikož občané ČR mohou pobývat na Taiwanu 90 dní bez víz. 
Proto jsem tuto možnost využila, s tím, že jsem jen během těch 3 měsíců musela někam 
vycestovat. My jsme si udělali výlet do Macaa a do Hongkongu. Letenky i ubytování byly 
poměrně levné a určitě doporučuji také navštívit. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
Využila jsem ročního cestovního pojištění přes ISIC od UNIQUA, které platí po celém světě. 
Cena byla 3 300 Kč (základní balíček + odpovědnost za škodu + zavazadla, ztráta cestovních 
dokladů, zpoždění zavazadel + rozšířené asistenční služby). 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Měla jsem očkování proti žloutence typu A i B a také proti břišnímu tyfu. Doporučuje se také 
například očkování proti vzteklině, jelikož v kampusu NSYSU se pohybuje hodně opic. Avšak, 
já jsem toto očkování neměla a ani jsem ho nepotřebovala.  
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Jelikož jsem letenku kupovala poměrně na poslední chvíli a také jsem ji chtěla pohodlnou, 
bez zbytečných přestupů či velmi dlouhého čekání, koupila jsem tedy letenku za 15 000 Kč 
(ale jinak by se dala sehnat i levněji). 
 
Procedura na hranicích - co mít u sebe? 
Je potřeba mít pas, vízum a nebo letenku do jiné země, do které poletíte v průběhu těch 90 
dní. 
 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.  
Z letiště z Taipei jsme jely rychlovlakem (high speed rail), který jel asi okolo 2 hodin stál 
okolo 1 300 Kč. Levnější varianta je ale jízda autobusem společnosti Ubus, který jede 5,5 
hodiny, ale stojí 400 Kč. 
 
Další možnost by také byla letět přímo do Kaohsiungu a z letiště byste si mohli zavolat buď 
Uber a nebo jet metrem. 

 

 

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.) 
Výběr kurzů probíhá online v několika týdnech a add/drop etapách. Pokud by se vám 
nepodařilo zapsat si předmět, který chcete, můžete to zkusit v další etapě zápisu. Také 



existuje možnost zapsat si předměty tak, že vyplníte žádost o zapsání předmětů a potom 
žádost vyřídíte přímo na univerzitě u konkrétních vyučujících.  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Doporučila bych Cross-culture management, Human Resources management, kurz čínštiny a 
také windsurfing (yachting) či si můžete zvolit jiný tělocvik, nabídek je více.  

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. 
Hodiny probíhaly v tříhodinovém bloku (kromě čínštiny, která trvala 2 hodiny. Hodiny byly 
více zábavné a také více interaktivní než u nás. Učitelé byli občas velmi aktivní a také se nás 
snažili aktivně zapojit do výuky i do různých projektů a skupinových prací během hodin, ale 
také jsme měli různé projekty, které jsme měli dělat mimo školu. Projekty byly většinou 
skupinové. V rámci některých předmětů jsme měli odevzdat i individuální práce (reporty či 
něco jako menší seminární práce).  
Kurzy mi přišly ale jednodušší a většina také zábavnější než u nás. Záleží samozřejmě na 
vyučujících a na tom, jak moc zajímavou si pro nás výuku připraví.  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Myslím, že velmi záleží na předmětu a vyučujícím, ale dle mého názoru byly předměty více 
zábavné a zároveň ne tak obtížné, jako u nás.   
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Studijní materiály nám byly poskytnuty od vyučujících v elektronické podobě. Na čínštinu 
jsme si museli koupit učebnici, která ale byla poměrně levná.   
Jaká je vybavenost kampusu? 
Kampus je nádherný. Přímo u něj se nachází krásná pláž. Součástí je také atletický stadion, 
plavecký bazén, posilovna a knihovna. Součástí kampusu je také občanská vybavenost. 
Najdete zde obchod s potravinami, ale také suvenýry, papírenské potřeby, knihkupectví, copy 
centrum, optiku či poštu. Dále také dvě kantýny, kde byl velký výběr dobrého a levného jídla i 
pití během celého dne. Jedna z těchto kantýn (restaurace Milo) je velmi blízko International 
Villy.  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
V knihovně je možnost využívat stolní počítače, já je ale nikdy nepotřebovala, jelikož jsem 
měla vlastní notebook.  
Co se týče internetu, v kampusu je wi-fi, ale na International Ville tato wi-fi bohužel 
nefunguje a tak je nutné si koupit vlastní router. Také si doporučuji pořídit síťový kabel.  
  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
V porovnání s ČVUT je to slabé. NSYSU sice má Buddy program, ale ten fungoval spíše na 
domluvě a záleželo také na těch „buddies“. Někteří (například také i moje buddy) se se mnou 
nikdy nesešla, byla údajně zaneprázdněná a neměla čas se potkat. Někteří buddies se ale o 
zahraniční studenty hezky starali a zvali je na různé srazy do restaurací apod. Je to tedy 



individuální. Slyšela jsem také, že někteří buddies neuměli moc anglicky a tím pádem se ani 
moc nechtěli scházet nebo s něčím radit.  
Co se týče organizace NSYSU, univerzita uspořádala akci na začátku i konci semestru. Také 
v průběhu semestru probíhal International food festival, což byla velmi pěkná akce, na které 
se podíleli zahraniční studenti, kteří přichystali jídla typická pro jejich zemi, aby mohli další 
studenti ochutnat. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
S několika ano, jelikož jsme s některými měli společné předměty.  

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na studentských kolejích pro zahraniční studenty – International Villa 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
2 300 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) 
S ubytováním jsem byla spokojená. Byla jsem v blízkosti zahraničních studentů. Toto 
ubytování je dle mého názoru nejlepší volba. Také bylo levné a dobře dostupné. V každém 
patře bylo 10 pokojů, kde vždy pro 5 pokojů byla společná kuchyň, koupelna a obývací pokoj. 
Co se týče internetu, je nutné si pořídit router. Dále je nutné si pořídit vlastní matraci a 
lůžkoviny. Také nějaké nádobí a ramínka do skříně (vše je ale možné pořídit v kampusu). 
Na pokoji má každá svůj stůl, židli, skříň i několik skříněk.   
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Na kolej se přihlašuje v momentě vyplňování přihlášky.   
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
Já (i většina zahraničních studentů) jsme se stravovali v restauracích v kampusu. Je ale také 
možnost si vařit v kuchyňce na kolejích.   
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Mléčné výrobky jsou velmi drahé a některé (třeba některé sýry) ani neseženete. Ostatní 
potraviny jsou cenově podobné jako v ČR. Ovoce je levnější.  
Jídlo v kampusu vyjde velmi levně. Naobědváte se třeba i za 40 Kč. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Metro je cca 25 minut pěšky. V kampusu funguje také autobus či můžete využít CityBikes. 
Také jsme občas jezdili Uberem, který je zde levnější než v Praze. Nejlepší možnost je, dle 
mého názoru, skútr. Skútr jsem si půjčila od Louise (https://www.facebook.com/louis.rent). 
Půjčovala jsem si ho na 3 měsíce a platila jsem 7500 NTD. Benzín je na Taiwanu také velmi 
levný a na skútru se velmi rychle dostanete všude kam potřebujete. Hodně jsme ho využívali 
na výlety. 
Jen bych chtěla upozornit na šílenou dopravu, člověk kvůli tomu musí řídit opravdu opatrně.  
  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 



Musíte si jen vyřídit registraci ve škole. Vše vám ale bude sděleno a budete na to mít 
dostatek času.   
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Ano, bohužel jsem byla několikrát nemocná. Jednou jsem navštívila lékaře v nedaleké 
nemocnici a několikrát jsem byla u lékaře v kampusu. Vše ale probíhalo bez problémů.   
Pracoval/a jste během studia? 
Ne.  
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Myslím si, že bude poměrně těžké sehnat si brigádu, jelikož většina lidí na Taiwanu neumí 
anglicky. Já jsem si práci na Taiwanu ani nesháněla a nevím o nikom ze zahraničních 
studentů, kdo by si ji tam našel.   
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Kampus nabízí hodně možností. Kromě tělocviku, na který se můžete v rámci výuky přihlásit, 
lze navštěvovat také „Dragon boat team“. Kampus nabízí hodně sportovních možností 
(posilovna, bazén, apod.). 
Kaohsiung je skvělé výchozí místo na podnikání výletů, nedaleko je hodně krásných míst nebo 
také doporučuji navštívit i vzdálenější místa na Taiwanu. Celý ostrov se pyšní nádhernou 
přírodou. Během pobytu budete mít dostatek času ho pořádně prozkoumat.  
Nabízí se ale také výlety do okolních zemí (Hongkong, Macau, Filipíny, Indonésie, Thajsko, 
Kambodža, Vietnam apod.). Letenky jsou cenově přijatelné a rozhodně to stojí za to a dá se 
tam také cestovat low-cost. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Grant od ČVUT a své našetřené peníze. 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Mé výdaje byly přibližně 14 000. 
a) z toho stravování – cca 4 000 
b) z toho ubytování - 2300 
c) z toho na cestování a volný čas – 7 700 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) Přibližně ze 2/3. 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Je vypláceno převodem na účet během prvního měsíce pobytu.  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Používala jsem českou platební kartu.  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Pouze za parkování v kampusu, sportovní kartu a tisk/kopírování (což bylo ale levné). 

Uznání zahraničního studia domácí školou 



Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 27 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 27 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? Povinné i 
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? 
Vše bylo bez problémů. 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Doklad o uznání studia, potvrzení o délce pobytu, ToR a tento report. 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. Dobrý 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. Obrovský 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Informace byly dostačující, vše bylo popsáno na webových stránkách, případně byla možnost 
se obrátit na koordinátorku.  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Také dostačující (občas jen nějaké procesy trochu nejasné), ale vše nám bylo pak vysvětleno.  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano. 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Rozšíření obzorů, poznání skvělých lidí a úžasná možnost cestování a poznávání mnoho 
krásných míst. 
 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
 


