
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: strojní  

Obor studia: Automatizace a průmyslová informatika  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: magisterská, 1.ročník  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: NSYSU   

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Strojní a elektrotechnická fakulta  

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/?Lang=en  

  

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2020/2021  

Začátek pobytu: 4.2.2021  

Konec pobytu: 28.6.2021  

Délka pobytu v měsících: 5  

Aktivity před výjezdem 
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?  
Od paní Boškové 
  

 

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

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?  
Nominační dopis, přihláška, kopie pasu a fotografie velikosti pasové 
  

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?  
Myslím, že se to nahrávala do nějakého jejich systému. 
  

 

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 
 

 

https://selcrs.nsysu.edu.tw/?eng=1


Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Potvrzení o přijetí ke studiu (zvací dopis), studijní plán, potvrzení o zapsaní do dalšího 
semestru, finanční dohoda, pojištění 
 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Za normálních okolností to nutné není, ale kvůli pandemii jsem o víza žádat musela a byla 
pouze jednovstupová a na 6 měsíců, s tím, že jsem během pobytu nemohla Taiwan opustit. 
Ale požádala jsem o ně online a poté jsem si je osobně došla v Praze vyzvednout. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
ISIC pojištění za necelých 5000 Kč, za mě je to pro studenty velmi výhodná nabídka. 
 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Nějaká očkování byla vyžadována, ale již jsem všechna měla, takže jsem se tím nezabývala. 
Někdo se nechává očkovat i proti vzteklině, protože v kampusu se volně pohybují opice, ale 
pokud je nebudete nějak provokovat a vystavovat se jim s jídlem, tak si myslím, že to nutné 
není. Každopádně je to doporučené. 

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

Určitě se vyplatí koupit zpáteční letenku, pokud má člověk plán, kdy se bude vracet zpět. 

Kvůli COVIDu jsem ani do poslední chvíle nevěděla, zda budu moci odletět, a proto jsem si 

kupovala pouze jednosměrnou letenku s flexibilním tarifem, abych to mohla eventuálně 

přebookovat a ta vyšla asi na 15000 a letěli jsme přes Amsterdam do Taipei. Zpáteční 

letenka stála cca také 15000, z Taipei do Instanbulu a pak do Prahy. 

 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Za normálních okolností stačí asi pas a popřípadě zvací dopis, ale v době pandemie byl 

samozřejmě nutný i PCR test ne starší než 72 hod. 

 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Na letišti si nás vyzvedli. 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
Ano, jelikož některé předměty se rychle zaplnily a nebo se překrývaly. 
  
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Registrace do kurzů tam probíhá asi ve třech kolech, kde v prvním kole si student zapíše 
předměty, o které má zájem, ale v prvním týdnu je může navštívit a pak je potenciálně ještě 



změnit. 
  
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
Yachting, Portfolio management 
  

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. 
Kurzy bývají tříhodinové a nedělá se rozdíl v tom, zda se jedná o cviko nebo přednášku. Bývá 
to pojato spíše teoreticky. Žádný předmět s laboratorní výukou jsem neměla, takže vybavení 
laboratoří nemohu posoudit. Navíc se nám v půlce semestru výuka z prezenční změnila na 
online. 
Jinak co se týče obtížnosti, tak je to jednodušší než na ČVUT. 
  
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Co si z předmětů člověk odnese, záleží na studentovi samotném a samozřejmě i na 
vyučujícím. Ale kvalita výuky je vesměs srovnatelná s ČVUT, možná o něco nižší. 
  
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
Funguje zde systém Cyber university, kam většina profesorů studijní materiály nahrává. Nebo 
také používají Google Drive. 
  
Jaká je vybavenost kampusu? 
Menzy, venkovní kavárna, asi 4 malé convenient stores, posilovna, bazén, tenisové kurty, 
pláž, knihovna, půjčování kol YouBike 
  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Internet je na kolejích veden kabely, nebo si studenti mohou zakoupit routery. Ale v dnešní 
době je vlastní notebook nutností. Kopírování je za drobný poplatek možné ve Family Martu 
v kampusu.  
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Ano, párkrát byly zorganizovány nějaké akce. 
  

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

Praktické otázky pobytu 



Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Na mezinárodní koleji, která je dražší než jejich klasické koleje, ale zase tam studenti bydlí 
pouze po 2 a ne po 4. 
  
Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
17 000 NTD za semestr za mezinárodní kolej 
  
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) 
Je nejlépe vybavená, je tam i možnost si vařit, pokud si nakoupíte vybavení a nebo se 
domluvíte s někým, že si to od něj vypůjčíte. Kuchyňka je sdílená, a to včetně lednice. Sprchy 
a záchody jsou společné. I přesto, že je to ta nejlepší kolej, co v kampusu je, tak je to stará 
budova a nečekejte od toho žádné zázraky, ale bylo tam vše, co jsem potřebovala, takže za 
mě naprosto dostačující. 
  
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Vzhledem k tomu, že kvůli COVIDu jsme tam byli jediný Exchange studenti z Česka, tak bylo 
na mezinárodní koleji dost místa se ubytovat. Ale myslím, že se o kolej žádalo již v přihlášce o 
studium.  
  
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
V kampusu jsou asi 4 menzy. Nebo se dá dojít/dojet do města. 
  
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
Ceny jsou vesměs nižší než v Čr, pouze mléčné výrobky jsou drahé. 
Oběd se dá sehnat skoro pokaždé pod 100 Kč, většinou tak kolem 50-70 Kč. 
  

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
V kampusu je možnost si půjčit kola YouBike, já jsem si tam kolo koupila a na konci pobytu ho 
prodala. Většina lidí si půjčuje skútry (cca 2500 Kč na měsíc), na skútru tam prakticky jezdí 
každý. Jinak je tam asi 15 min pěšky metro a tramvaj. Samozřejmě je tam i možnost Uber. 
  
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Asi nic významného, na co bych si vzpomněla. 
  

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
Ne  
  
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). 
Místní nová posilovna (je nutno si zakoupit Sport pass a jsou tam různé kategorie podle toho, 
jaká sportovní zařízení chce student navštěvovat – cena naprosto přijatelná), pláž, výstup na 
Monkey mountain, která je hned za International dorm, Dragon boat team, Lotus pond, Black 
dog (hospoda), Lamp a Brickyard (kluby), Lambai island – skvělý na potápění, Taroko national 
park, Kenting, Yangmingshan national park  

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
Stipendium od ČVUT, MOFA stipendium, vlastní úspory 
  
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování – 7000 Kč 

b) z toho ubytování – 3000 Kč 

c) z toho na cestování a volný čas – 6000 Kč 
  
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
60 % včetně letenek 
  
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Vyplácelo se jednorázově na začátku pobytu a vyplácela se částka snížená o 3000 Kč, které 
jsou pak doplaceny po dokončení pobytu a vyřízení všech formalit. Během pobytu jsem od 
ČVUT obdržela ještě další stipendium, což bylo velmi příjemné. 
  
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Kvůli MOFA stipendium od Taiwanu, jsem si místní bankovní účet založit musela. 
  
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
Asi nic, pouze kopírování, což jsem skoro nepoužila. 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 22 
  
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 22 
  
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
3 povinné a 3 volitelné  
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
Ano, protože jsem zasílala studijní plán vedoucímu oboru. 
  



Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 
Bez problémů jsem to přes email s vedoucím oboru vyřešila. 
  
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Transkript ze zahraniční univerzity, Potvrzení doby studia, Doklad o uznání studia v zahraničí 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Měla jsem možnost nahlédnout i do jiných studijních oblastí, takže hodnotím jako průměrný. 
  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Zkušenosti s naprosto jinou kulturou, zažila jsem jaké to je žít v zemi, kde neumíte jazyk a jak 
se s jazykovou bariérou poprat. A celkově je tam naprosto jiné klima, takže zkušenosti 
k nezaplacení. 
  

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou – v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Žádné problémy, všechny potřebné informace jsem obdržela. 
  
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou -  v případě nespokojenosti 
uveďte konkrétní nedostatky 
Všechno v pořádku 
  
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? 
Ano, příští semestr pojedu do Německa přes Erasmus. 
  
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Normální české počasí a celkově mě zaujaly kulturní rozdíly. 
  
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Ne 
  

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Bohužel nic takového nemám. 

 


