
Základní údaje o studentovi 
Fakulta stavební  

Obor studia – projektový management a inženýring  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí - magisterské  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan  

Název zahraniční školy: NSYSU  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: faculty of financial management  

Jméno koordinátora zahraniční školy: Hana Ting  

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

Web zahraniční školy pro výměnné studenty: 
https://incoming.nsysu.edu.tw/eoiaform/passportMember/login  

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  

Začátek pobytu: 15.8.  

Konec pobytu: 21.1.  

Délka pobytu v měsících: 5,5  

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

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
https://oia.nsysu.edu.tw/?Lang=zh-tw  

 

Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, poistenie, doklad o prijatí do ďalšieho semestra, 
potvrdenie o štúdiu 

 

Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? 
mailom  

 

V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? 
anglicky 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na studijním oddělení fakulty? 
Potvrdenie o schválení študijných predmetov 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 
Potvrdenie o schválení študijných predmetov 
Bylo nutné žádat o vízum? (pokud ano, popište postup) 
Po prijatí na zahraničnú školu táto informuje danú ambasád či kanceláriu ktorá vám vystaví 
víza a vy si ich prídete prevziať. 

 

mailto:oia.exchange@mail.nsysu.edu.tw
https://incoming.nsysu.edu.tw/eoiaform/passportMember/login
https://oia.nsysu.edu.tw/?Lang=zh-tw


Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; 
Union. Asi 100€, nevidím výhody  
vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění). 
nie 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Proti žltačke  
 

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

Všetko vybavovalo NSYSU, iba letenku každý za seba. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Potvrdenie o očkovaní, pcr test, pas s vízami, letenku… 

Pick up nebo samostatná cesta z letiště. 

Taxi 
 
 

Průběh studia 
Měnil/a jste během pobytu studijní plán? 
nie 

Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr 
kurzů; možnosti změny kurzů.) 
Neviem, nemal som kurzy, písal som dp 

Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? 
nie 

Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? 
nie 

Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční  
škole a porovnejte s Vaší domácí školou. 
Asi jako u nás 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
nižšia 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci 
výuky či jej bylo nutné koupit?) 
kúpiť 

Jaká je vybavenost kampusu? 
dostatočná 

Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti 
tisku a kopírování)? 
Ok, keď neviete použite internet 



Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
ano 

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 byte 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Asi 120€ 

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) 
Privezte si č osa vám zdá důležité, čo si nepriveziete, si kúpite na mieste. Vyberal som podla 
ceny. Internet budete mať neobmedzené dáta v mobile. 

Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 
Počas karantény 

Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? 
reštaurácie 

Jaké jsou orientační ceny potravin? (porovnejte s cenami v ČR) 
drahšie 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
Jako v prahe 

Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? 
Potvrdiť a predĺžiť víza 

Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? 
nie 

Pracoval/a jste během studia? 
nie 

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

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Surfovanie, potápanie 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 
štipendium 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  
Neviem 



a) z toho stravování najdrahšie 

b) z toho ubytování menej drahé 

c) z toho na cestování a volný čas drahšie ako ubytovanie 

Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
80% 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Na účet, na začiatok si zoberte aspoň  30-40 tisíc kč kým príde štipendium a pre každý prípad 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání 
české platební karty) 
Budete musieť mať účet tak či tak 

Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, 
materiál, apod.)? 
nie 

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
30 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
30 

Z jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány(povinné, povinně volitelné, volitelné)? 
Nemal som kurzy 

Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? 
… 

Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? 

Žiadne problémy 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Transcript of records, doklad o uznání studia v zahraničí, potvrzení o zapsání do dalšího 
semestru 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Menší ako na čvut 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Veľmi zaujímavá životná skúsenosť 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Veľmi biedne, komplikované a zdĺhavé procesy, zbytočné úkony… 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 

Perfektná spolupráca, napriek veľkej miere birokracie vyplývajúcej z politického zriadenia na 
Taiwane prebiehalo všetko jednoducho a hladko.  

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



ano 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Pizzu  

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

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 

nemám 


