Základní údaje o studentovi
Fakulta: Informačních technologií
Obor studia: Webové inženýrství
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské

Zahraniční škola
Země: Taiwan
Název zahraniční školy: National Sun Yat-sen University
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department Of Computer Science And Engineering
Jméno koordinátora zahraniční školy: Hana Ting
E-mail koordinátora zahraniční školy: oia.exchange@mail.nsysu.edu.tw
Web zahraniční školy pro výměnné studenty: https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-130820847.php?Lang=en

Studijní pobyt v zahraničí
Akademický rok: 2021/2022
Začátek pobytu: 7. 9. 2021
Konec pobytu: 28. 1. 2022
Délka pobytu v měsících: 4.5

Aktivity před výjezdem
Kde jste získal/a informace o možnosti vyjet v rámci MBD?
Od kamarádů a na stránkách školy.
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na
web)?
https://oia.nsysu.edu.tw/static/file/308/1308/img/3675/ListofEnglishcourse-Fall2021.pdf
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Nomination Letter, Enrollment Certificate, Latest Academic Transcript, Copy of Passport-size
Photo, Copy of Passport
https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20582.php?Lang=en
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje?
Skrze portál pro žádosti:
https://incoming.nsysu.edu.tw/eoiaform/passportMember/login
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole?
V angličtině
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty?
Bylo potřeba pouze nahrát dokumenty do mobilit.
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu
ČVUT?
Bylo potřeba odevzdat podepsanou finanční dohodu.
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup)

Ano, kvůli probíhající epidemii jsme museli čekat do poslední chvíle, byl potřeba letter of
acceptance a zaplatit zhruba 1100 Kč. Dostali jsme pouze návštěvnické vízum na 3 měsíce a
bylo potřeba ho v průběhu semestru prodloužit.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje
zahraniční škola nějaké speciální pojištění).
ISIC pojištění na rok za 3500 Kč
https://www.isic.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni/
Žádné specifické pojištění nebylo požadováno.
Potřeboval/a jste nějaké očkování?
Nebylo potřeba – dokonce ani na COVID. Nicméně bych doporučil proti žloutence a
vzteklině.

Cesta tam a zpět
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky.
Letecky z Prahy do Taipei. Cena zpáteční letenky vyšla na zhruba 20 tisíc Kč. Nejlepší nabídku
jsem našel na Turkish Airlines. https://www.turkishairlines.com/
Procedura na hranicích - co mít u sebe?
V dnešní době to bylo celkem složité – pas, negativní COVID test, letter of acceptance,
potvrzení o rezervaci v karanténním hotelu a pro jistotu ještě potvrzení o očkování.
Pick up nebo samostatná cesta z letiště.
Na letišti bylo nutné vzít si taxi, které nás dovezlo do karanténního hotelu. Byla to 4
hodinová jízda bez možnosti zastavit, takže pokud to bude někdo muset absolvovat stejným
způsobem, doporučuji si jít před tím odskočit :)

Průběh studia
Měnil/a jste během pobytu studijní plán?
Pouze na začátku v prvním týdnu, protože kapacity některých předmětů byly zprvu zaplněné.
S uznáním nebyl na studijním oddělení žádný problém.
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr
kurzů; možnosti změny kurzů.)
Zápis kurzů probíhá skrze školní systém těsně před začátkem výuky, první týden je možné
přijít na jakékoliv hodiny a dopřihlásit / odhlásit si kurzy (pokud mají volné kapacity). Asi po 4
týdnech byla další add/drop period, kde je možné dále dělat změny. V případě
nevyhovujícího kurzu lze zhruba v polovině semestru využít „course withdrawal period“ a
předmět si odhlásit.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Nejzajímavější byl za mě kurz mandarínštiny. Doporučuji všem.
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.
Přišlo mi, že se více zaměřují na práci v průběhu semestru a méně na závěrečnou zkoušku.
Prezentace projektů jsou taky mnohem více časté. Velký důklad se klade na docházku. Jinak

se mi zdálo, že část vykládané látky nebyla občas vůbec potřeba pro vypracování projektů a
byla nám přednášena pouze nad rámec.
Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí?
Zdálo se mi to často více teoretické a obecně lehce jednodušší než u nás. Řekl bych, že je
domácí úroveň o něco lepší.
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky
či jej bylo nutné koupit?)
Museli jsme si zakoupit dvě učebnice na kurz čínštiny. Jinak byly veškeré materiály online na
stránkách kurzů.
Jaká je vybavenost kampusu?
Kampus školy je parádní – k dispozici je několik studentských restaurací, hezké nádvoří,
posilovna, stadion, bazén, tenisové kurty, …
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku
a kopírování)?
Myslím, že je ideální vzít si vlastní notebook, ve škole jsem přišel do styku s veřejnými PC
pouze tehdy, když jsem si tiskl nějaké dokumenty. Nevím jistě, jak je to s pokrytím WIFI,
protože jsem celou dobu používal neomezená data (která se dají sehnat výrazně levněji než v
ČR).
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro
výměnné studenty?
Ano – zúčastnil jsem se závodů dračích lodí, kde jsme soutěžili spolu s týmem ostatních
výměnných studentů. Byl to úžasný zážitek a všem bych to doporučil.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty?
Ano, v drtivé většině případů jsme byli s mým kamarádem téměř jediní zahraniční studenti
v dané třídě. To ale ničemu nevadilo, protože hodiny i tak probíhaly z 99 % v angličtině.

Praktické otázky pobytu
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a?
Na školních kolejích - v místnosti po 4 lidech.
Cena Vašeho ubytování – měsíčně.
Zhruba to vycházelo pod 2 000 Kč měsíčně.
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)
Jednalo se o pokoj s 4 posteli a 4 stoly. Původně jsem měl pochybnosti, ale ukázalo se, že
místa bylo dostatek. Tento pokoj mi byl přidělen, protože na mezinárodní koleji, kde jsou
pokoje po dvou postelích, nebylo dostatek místa pro všechny studenty. Po nastěhování bylo
potřeba zakoupit matraci, peřinu a polštář na spaní. Doporučuji si sehnat ethernet kabel pro
rychlé připojení k internetu ( + je potřeba za připojení zaplatit poplatek asi 200 Kč).
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování?
Je potřeba si o něj zažádat při podání žádosti o studium. Tuším, že tato informace byla
součástím žádosti.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?

Přímo vedle budovy koleje je studentská restaurace, kde je k dispozici rozmanité a levné
jídlo.
Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR)
Jídlo v restauracích a street food je levnější než už nás, většinou jsem za velkou porci jídla
zaplatil pod 100 Kč. Nákupy jídla v supermarketech a obchodech bych hodnotil jako lehce
dražší v porovnání s ČR.
Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)
Většinu času jsem se pohyboval na skůtru. Velice proto doporučuji vzít si s sebou
mezinárodní řidičský průkaz. Masivně to zrychlí pohyb po městě. Měsíční cena za zapůjčení
skůtru se pohybovala kolem 2-3 tisíc měsíčně, záleželo na typu. Jen doporučuji jezdit
opatrně, všichni v Kaohsiungu jezdí poněkud dravě a viděl jsem tam nespočet dopravních
nehod.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)?
Je potřeba absolvovat prohlídku v místní nemocnici za nějaký menší poplatek a poté je nutné
zařídit si Uniform number, které tam slouží jako dočasná identifikace.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?
Ne, pouze s prohlídkou – vše proběhlo rychle a hladce.
Pracoval/a jste během studia?
Ano, ale jen vzdáleně pro zdejší firmu.
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Byla nám původně nabízena možnost vyučovat angličtinu, ale pak nám bylo řečeno, že to
s našim návštěvnickým vízem není možné.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost).
Taiwan je v tomto ohledu skvělý, je zde možné dělat úplně cokoliv s finanční náročností
obvykle stejnou, nebo dokonce o něco nižší než v ČR. Procestovali jsme s kamarády celý
ostrov, cestovali jsme skoro každý víkend. Jen je potřeba počítat s tím, že doprava je lehce
dražší oproti ČR (např. 100 km vlakem vychází CCA na 300 Kč). Mimo cestování je možné
dělat v podstatě ty samé aktivity, jako v ČR + ještě aktivity spjaté s mořem, jako je například
surfing a potápění.

Finance
Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu?
Stipendium od ČVUT, stipendium od NSYSU + vlastní.
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?
Kolem 30 tisíc, ale řekl bych, že je toto silně individuální dle toho, jak moc chce člověk
cestovat. Dokáži si představit, že by bylo teoreticky možné vyžít i s třetinovými náklady.
a) z toho stravování - ~10 000 Kč
b) z toho ubytování - ~2 000 Kč
c) z toho na cestování a volný čas - ~18 000 Kč
Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %)
Odhadoval bych to na nějakých 60%.
Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a?

První částka, ponížená o 3 tisíce, nám byla vyplacena hned na začátku semestru. Poté jsme
měli štěstí a zhruba v polovině semestru nám bylo umožněno zažádat si o další mimořádné
stipendium, které bylo rovněž vyplaceno obratem.
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české
platební karty)
Vzhledem k tomu, že nám bylo poskytnuté i stipendium od NSYSU, měli jsme všichni
vytvořené místní účty v tamější měně. Jinak jsem používal na vše kartu od služby Revolut.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování,
materiál, apod.)?
Ano, ale toto bylo zanedbatelné s ostatními výdaji.

Uznání zahraničního studia domácí školou
Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů?
24
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno?
24
Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)?
Volitelné.
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány?
Ano – na základě studijního plánu.
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?
Vše šlo hladce, stačilo zaslat transkript a doklad o uznání studia na studijní oddělení.
Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu?
Žádné.

Hodnocení pobytu, rady a doporučení
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu.
Myslím, že mi to pobyt po odborné stránce jednoznačně prospěl – vyzkoušel jsem si jinačí
styl výuky, a zdokonalil schopnost učit se látku v anglickém jazyce. Navíc jsem měl možnost
studovat kurzy, ke kterým bych se na domácí univerzitě nedostal (mandarínština).
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu.
V tomto ohledu byl pobyt asi nejintenzivnějším zážitkem v mém životě, poznal jsem
neuvěřitelné množství lidí a měl možnost vidět, jak věci fungují na druhé straně světa. Navíc
jsem měl možnost navštívit a procestovat tolik nových míst, co by mi za normálních okolností
trvalo roky.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou.
Vše potřebné se ke mně dostalo a komunikace byla výborná. Nemám co bych vytkl.
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole)
Vše potřebné se ke mně dostalo a komunikace byla výborná. Nemám co bych vytkl. Musím
navíc ocenit veškeré zařizování, co pro nás škola udělala v souvislosti s COVID opatřeními –
karanténa, komplikované obdržení víz atd.

Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí?
Ano. Ještě si ale nejsem jistý destinací.
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?
Takový ten každodenní běžný život v ČR a více času o samotě.
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?
Ne.
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
Žádnou z těchto věcí nemám, ale jsem ochoten poskytnout nějaké fotografie a rady ohledně
Taiwanu, pokud mne kontaktujete na cvrceja3@cvut.cz

