Základní údaje o studentovi
Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Obor studia: Počítačová grafika
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterský navazující na bakalářský

Zahraniční škola
Země: Taiwan
Název zahraniční školy: National Cheng Kung University
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Computer Science and
Information Engineering
Jméno koordinátora zahraniční školy: Mona Chen
E-mail koordinátora zahraniční školy: z11008125@email.ncku.edu.tw
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://oia.ncku.edu.tw

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2021/2022
Začátek pobytu: 01.09.2021
Konec pobytu: 30.01.2022
Délka pobytu v měsících: 5

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Přes erasmus. Chtěl jsem jet někam mimo evropu a přes erasmus to nejde. Pak jsem si prostě
vygooglil a dostal jsem se na erasmus. Nově je to jednoduší, protože už jsou stránky
https://studujvesvete.cvut.cz/ a tam se k tomu jednoduše proklikáte.

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na
web)?
To je problém protože máte přístup pouze k předmětům co byli vypsány v minulých letech.
Nicméně na jejich základě můžete učitnit dobrou predikci.
https://course.ncku.edu.tw/index.php?c=auth

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Dva doporučující dopisy, životopis, entrollment certificate, head shot photo, study plan, financial
statement from bank (musíte mít víc jak 100000 kč na účtě), pas a potvrzení o očkování (dá se ale
naočkovat i tam). Vše co potřebujete vás samozřejmě pošlou emailem a je to i v handbooku.

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Vyplníte online přihlášku.

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
Anglicky

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Zvací dopis

Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT?

Studijní plán, potvrzení o zápise do dalšího semestru na FEL a pojištění.

Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)
Ano. Jelikož byl covid tak bylo visum řešeno přes speciální stipendium, kde po jeho získání jsem pak
jen došel na ambasádu a vízum si vyzvedl.

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody;
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
Koupil jsem si pojištění od ISIC na celý rok, ale s pohledem zpět bych radši koupil to co nabízí NCKU,
dostanete kartu a je všechno automatické, vyhnete se tak zpětnému komunikování s bankou
v česku.

Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Measles a rubella. Nejlépe uděláte když se půjdete zeptat svého doktora co a jak. Já jsem se navíc
nechal naočkovat na žloutenku A a břišní tyfus.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
Letěl jsem s Turkish airlines. Mají studentskou slevu. POZOR musíte mít i zpáteční letenku (jinak vás
na TW nepustí) Cena byla okolo 20000 czk.

Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Moje situace byla unikátní, jelikož je vyžadována karanténa tak si mě vyzvednulo quarantine taxi.
(jel jsem asi 4 hodiny a cena byla 3600TWD)

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Ano (předměty nebyli vypsány a kolize v rozvrhu)

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr
kurzů; možnosti změny kurzů.)
Klasický online systém, s tím že je možnost si předvybrat (POZOR ne rezervovat) a podívat se jak by
vypadal rozvrh. Zároveň jsou zde kola výběru předmětů určitá data kdy se dají předměty zapsat.
Pokud vše zklame stačí napsat email vyučujícímu a uvidíte co se s tím dá dělat.

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Dopuručil bych kurz profesora Nordlinga DEEP LEARNING: COMPUTING AND APPLICATION, je to
dobrý kurz pro získání přehledu o Neural Networks.

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.
Víceméně stejné, jenom se více soustředí na teamovou práci, ale to může být dáno tím že jsem si
zapsal předměty co se tím zabývají. Také milují prezentace a bude jich muset dělat mnoho.

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Témata probíraná na univerzitě jsou srovnatelná s ČVUT ale studenti ne, přišlo mi že kvalita
studentů byla na nižší úrovni než u nás.

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci
výuky či jej bylo nutné koupit?)
Nebylo nutné koupit nic. Jediné co jsem si koupil byla učebnice na čínštinu a to jenom proto že ji
preferuji před PDF formou.

Jaká je vybavenost kampusu?
Campus má vše co vás napadne, ale zda můžete dané věci používat je závislé na úrovni covidu.

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti
tisku a kopírování)?
Přístup na internet není problém, WiFi je všude i eduroam. Měl jsem vlastní notebook, takže
ohledně přístupnosti počítačů nevím nicméně pokud se přidáte do laboratoře tak je vám počítač
přidělen. Pro tisk a kopírování jsou blízko campusu specifické obchody na tisk.

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty?
Ano je pro ně přímo vyhrazen předmět EXPLORING TAIWAN kde se seznámíte s ostatními
výměnnými studenty a zárověn je zde několik klubů ke kterým se můžete přidat.

Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Ano, a to skrz předměty které jsem si zapsal.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Ching Yeh Dorm 3

Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Cca 3000 czk

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)
Levné, jednoduché zařizování a poznáte ostatní studenty co jsou s vámi víceméně všichni
mezinárodní studenti co byli na kolejích byli na stejném patře. Pokoj má postel, stůl, židli, vlastní
sprchu a vlastní záchod. Na internet se připojíte pomocí kabelu který je na místě k dispozici (WiFi
tam není => buďto koupit router nebo přivést). Matraci, peřinu a polštář si musíte obstarat sami.
Také se hodí evropská prodlužka (nemusíte pak mít 10 redukcí a stačí jedna do které pak hodíte
prodlužku a můžete libovolně nabíjet).

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Ubytování aspoň tedy kolej vám zařizuje sama škola, stačí si o ni zažádat.

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?
Doporučuji Yule street, což je ulice restaurací kde je skoro vše a za dobrou cenu. Jinak jsou malé
restaurace všude kam se podíváte. Také v nemocnici je větší jídelna.

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Potraviny jsou dražší a vyplatí se spíš chodit do restaurace než vařit. Pivo je zde také drahé ale
naopak tvrdý alkohol je levnější. Ovoce je drahé to co je dovážené na Taiwan (např. jablka)

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Autobusy a vlaky jsou velmi dobré. Kolo si musíte koupit ušetří vám to tolik času a dá se na něm
dojet kam chcete. Pešky nikdo moc nechodí jelikož ulice na to nejsou dělané a není moc nikde místo.
Ceny jsou podobné čechám.

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?

Já musel prodlužovat visum, založit si TWD účet a vyplnit dokument přijíždějícího studenta.

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Ano. Proběhlo naprosto stejně jako v Čechách jen v angličtině.

Pracoval/a jste během studia?
ne

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
nevim

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Pokud máte čas a peníze snažte se cestovat (např. xiaoliuqiu). Jinak se můžete připojit do
jakéhokoliv školního klubu. Také je zde posilovací skupina HIITsters tak se k ní můžete připojit (je
zadarmo).

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Stipendium od NCKU, stipendium od ČVUT a vlastní zdroje.

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?
a) z toho stravování -> 5000czk
b) z toho ubytování -> 3000czk
c) z toho na cestování a volný čas -> 10000czk (hodně jsem cestoval)
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
Odhad 40% (hodně jsem ale cestoval)

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?
Na začátku pobytu mi bylo zasláno na účet

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání
české platební karty)
České platební karta mi fungovala. Zároveň jsem si udělal taiwanský účet a platil jsem přes něj
(karta).

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,
materiál, apod.)?
Poplatek za vytvoření karty asi 100 czk a pak za vstupní zdrav prohlídku 600 czk.

Uznání zahraničního studia domácí školou
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?
33

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?
33

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?
Volitelné (všechny povinné mám již absolvované)

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?

Zašlete Doklad o uznání studia v zahraničí a Transkript ze zahraniční univerzity na studijní oddělení.
Žádným problémům jsem nečelil

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
srovnávací arch, transkript

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Přínostný

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
Velmi přínostný

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.
Škola byla velmi přínosná, nemůžu si stěžovat

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole)
Škola byla velmi přínosná jediné co bych mohl vytknout je problém s rychlostí odpovědí na emaily,
ale to se dá vysvětlit danou situací (covid) kdy nebylo jisté vůbec nic.

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

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Možnost zažít úplně jinou kulturu a vytvořit si známosti na druhém konci světa.

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod.

