
Základní údaje o studentovi 
Fakulta Elektrotechnická  

Obor studia: Softwarové inženýrství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: 2.ročník magisterského studia  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: Nationa Sun Yat-sen University  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Master program in Information Security, 
Department of Computer Science and Engineeering 

 

Jméno koordinátora zahraniční školy: Hana Ting  

E-mail koordinátora zahraniční školy: oia.exchange@mail.nsysu.edu.tw  

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

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2020/2021  

Začátek pobytu: Únor 2021  

Konec pobytu: Červen 2021  

Délka pobytu v měsících: 5 

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD? 
Webové stránky ČVUT. 

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://selcrs.nsysu.edu.tw/menu1/qrycrsfrm.asp?HIS=2&eng=1 
Je potřeba se v tom trochu proklikat :D 

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Splnit klasické podmínky pro výjezd, tj. angličtina a návrh předmětů a víza. 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
Něco bylo online, něco bylo potřeba fyzicky přinést do kanceláře. 

 

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

 



Ano, postup byl poměrně jednoduchý, se vším pomohla zahraniční univerzita. Bylo potřeba 
fyzicky dojít na ambasádu, předání proběhlo na Senátu, protože vztahy TW a ČR, jsou velmi 
dobré. 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;  
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
ISIC – 2300 Kč cca, výhoda nejnižší cena, nevýhody – nejspíš nepokrývá uplně vše. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Klasické očkování, které je povinné v ČR, potřeba kontrolovat expiraci, ne všechny vakcinace 
bez expirace Taiwan uzná jako bez expirace. 
 

Cesta tam a zpět 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky. 
Letecky Praha – Taipei, jednosměrná letenka byla cca 14 000 Kč. Já cestoval v době Covidu 
nebylo moc na výběr, z Taipei do Kaohsiungu jsme jeli taxíkem, protože Covid nedovolil 
jinak. 
Procedura na hranicích - co mít u sebe?  
Pas s vízem, plus pro nás potvrzení o testech a zaplacené ubytování v karantením hotelu 
Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 
My měli pickup taxíkem, zařízený školou, placený námi. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, ne všechny kurzy měli dostatečnou kapacitu. 
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Těsně před začátkem semestru se vybírají kurzy, univerzita mě několik fázi pro zápis a 
odhlášeni předmětů 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Z odborných mě zaujalo Blockchain security, tělesnou výchovu na moři si člověk nesmí 
nechat ujít, doporučuji sailing nebo windsurfing. 

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. 
Univerzita má kromě zkoušek na konci i uprostřed semestru. Většina předmětu co jsem měl 
byli spíš na teoretické bázi, pokud byla nějaká část praktická, ať už to byli projekty nebo 
prezentace, tak téměř vždy pouze doma. 
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Univerzita mi přišla kvalitní, přístup je trochu rozdílný, náročnost trochu nižší. 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 



Veškerý materiál profesoři sdíleli online. 
Jaká je vybavenost kampusu? 
100%, Kdyby člověk nechtěl nemusí téměř odejít z kampusu, je tam vše. Restaurace, 
sportoviště, pošta a třeba i pláž. 
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Na kolejích je ethernet, ve škole všude Wi-Fi. Já vlastní notebook mám, jiný počítač jsem 
neřešil. Možnosti tisku knihovna a nebo obchod FamilyMart nebo 7 - 11 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Prohlídka města s doprovodem proběhla, škola má mezinárodní tým dračích lodí. 

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? 
Ano, anglické předměty jsou i pro místní. 

Praktické otázky pobytu 

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Kolej 
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Cca 3500 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) 
Kolej byla nejjednodušší možnost. Na koleji nic moc kuchyňka. Každý pokoj má klimatizaci. 
Možná redukce z ethernetu, pokud člověk nemá v notebooku konektor, ale pokud se 
zapomene, je k dispozici v každém obchodě. 
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Řeší se při zápisu do školy. 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V kampusu je několik menz. Navíc každý má skůtr, tak se dá vyjet do města. 
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Většinou levnější. Mléčné produkty dražší. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
MHD levnější jak Praha. Kolo, dá se pořídit, ale na Taiwanu je hooodně teplo. Většina 
studentů pořizuje skůtr, nejlevnější se dá půjčit pod 2000 Kč za měsíc. 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Já řešil ještě nějaké kontroly v nemocnici. 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Ne. 
Pracoval/a jste během studia? 
Jsem OSVČ, měl jsem celou dobu remote job. 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Studenti mají zakázáno na Taiwanu se studentským vízem pracovat. 



Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Sport – kampus má spoustu sportovních center. 
Výlety – Taiwan je nádherná země, všem doporučuji jakmile zbyde nějaký volný čas, jezdětě 
po přirodě, je to nádhera. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium.  
Od ČVUT  65 000 Kč. 
Od Taiwanské vlády 70 000 Kč. 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Já to asi nepočítal 25 000 cca. Bohužel to nedokážu přesně rozdělit, ale mám rád jídlo (hodně 
jídla). 
a) z toho stravování 
b) z toho ubytování 
3 500 Kč 
c) z toho na cestování a volný čas 
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
100% 
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
První část před letem, od Taiwanu až na místě, poslední někdy v průběhu semestru. 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Měl jsem účet, ale jen protože to bylo povinné kvůli stipendiu. Na zahraničí výběry používám 
Revolut. 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Ne 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
26 
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
26 
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Volitelné, humanitní a jazykové 
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? 
Žádným 
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 



Žádné 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Zahraniční univerzita nabízela rozdílné a velmi zajímavé předměty. 
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Každý si spoustu věcí uvědomí na takovém pobytu. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Maximální spokojenost. 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Podpora zahraniční univerzity byla až neskutečná kór v době, kdy byl Covid. 
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano, další semestr odjíždím do Hong Kongu 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Angličtina, odborný přínost a zkušenosti 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
filip.bulander@gmail.com, kdo chce může mi napsat  
 


