
Základní údaje o studentovi 
Fakulta: Fakulta informačních technologií  

Obor studia: Znalostní Inženýrství  

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí: Magisterské  

Zahraniční škola 
Země: Taiwan   

Název zahraniční školy: NSYSU  

Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy: Department of Information 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/412-1308-
20847.php?Lang=en  

 

Studijní pobyt v zahraničí 
Akademický rok: 2021/2022  

Začátek pobytu: 7.9.2021  

Konec pobytu: 15.6.2022  

Délka pobytu v měsících: 10  

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

 

Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole(uveďte odkaz na 
web)? 
Koordinátorka před začátkem semestru pošle finální seznam anglicky vyučovaných 
předmětů. 
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. Tam je seznam toho co je třeba nahrát. 
Jaké dokumenty jste před odjezdem musel/a odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu 
ČVUT? 

 

https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20847.php?Lang=en
https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20847.php?Lang=en
https://oia.nsysu.edu.tw/static/file/308/1308/img/3675/ListofEnglishcourse-Fall2021.pdf
https://oia.nsysu.edu.tw/p/412-1308-20582.php?Lang=en
https://incoming.nsysu.edu.tw/eoiaform/passportMember/login


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). 
Kooperativa Kolumbus, na semestr asi za 8000, zlomil jsem si tam ruku a pojišťovna docela 
v pohodě proplatila kolem 200k. 
Potřeboval/a jste nějaké očkování? 
Já nic neměl, ale je lepší mít proti žloutence a vzteklině. Nic ale nebylo vyžadováno. 

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

Letecky z Prahy do Taipei, přestup v Instanbulu. Cena tam asi 12k s Turkish Airlines. 

Cesta zpět: z Manily (ještě jsme si udělali zastávku na Filipínách) do Amsterdamu asi 11k i 

s pojištěním letu. 

Procedura na hranicích - co mít u sebe? 

Doba covidu… 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. 

Doba covidu…. 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? 
Ano, kvůli změnám v rozvrhu. 

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? 
Celkově bych řekl, že magisterské předměty byly o dost lépe vedeny. Doporučuji Deep 
Learning v zimním semestru a v letním Data science Capstone project a Python and Machine 
Learning Algorithms a v obou semestrech určitě kurz Mandarínštiny. Oblíbený je také 
Yachting, nebo Wind surfing, ale my jsme se k jachtaření skoro nedostali. 

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. 
3 hodinové přednášky, praktická část, jako třeba cvičení, nebyla. Výuka je většinou dost 
teoretická. Většinou byly hodnocené domácí zadání a v polovině a na konci semestru byly 
buď zadány větší projekty, nebo zkoušky. Domácí zadání občas zabraly čas, ale jinak všechno 
vcelku jednoduché. 

Jaká je kvalita výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Horší, dost chybí nějaká praktická část. Zase je to o dost jednodušší, když tomu člověk dá čas, 
tak A+ a když ne, tak A-. 

Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky 
či jej bylo nutné koupit?) 
Vše nahráváno na školní web, nebo nějaká alternativa jako github. Jediné co bylo třeba 
koupit byly učebnice na Čínštinu (asi 300). 

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)? 
Určitě doporučuji mít vlastní notebook, v nějakých učebnách počítače byly a v knihovně asi 
taky, ale nikdy jsem toho nevyužil. Na kampusu je wifi a na kolejích jsou na pokojích přípojky. 

Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro 
výměnné studenty? 
Univerzita má tým na závody dračích lodí, který se skládá ze zahraničních studentů, hodně 
doporučuji, super příležitost se seznámit s ostatními a zasportovat si. Škola pořádala jeden 
nebo dva výlety mimo město a poté takové kulturní odpolední akce jako vyrábění vlastních 
pečetí nebo pastry making. 

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 klasických kolejích, pokoje po 4 lidech a poté na mezinárodních kolejích, pokoje po 2 
lidech. 

Cena Vašeho ubytování – měsíčně. 
Klasické asi 2000 za měsíc, mezinárodní asi 4000. 

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) 
Koleje jsou docela dobře vybavené, máte svůj prostor s pracovním stolem skříněmi a nad tím 
postel. Na pokoji je umyvadlo a klimatizace. Na mezinárodních kolejích je trochu víc polic a 
spíte normálně dole na posteli. Na chodbě je navíc kuchyně, ale na pokoji zase není 
umyvadlo. Po příjezdu je třeba pořídit matraci a povlečení plus se hodí ethernet kabel. 



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. Blíž u učeben je ještě food court s výběrem restaurací. 

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. Záleží na produktech, mléčné produkty jsou například o dost dražší. 
Pivko se dá koupit kolem 30 kč. 

Jaké jsou možnosti místní dopravy? (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny) 
V podstatě celý pobyt jsme měli půjčené skútry, s těmi se po městě dostanete nejrychleji, jen 
je třeba si zvyknout na občas docela blázniví provoz. Skútr vyšel na měsíc asi za 2000. Všude 
se také dají půjčit kola a ve městě funguje metro, tramvaje a autobusy. Uber je také docela 
levný. Pro chodce město úplně není, horko a chodníky občas úplně chybí. 

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? 
Až moc, vstupní prohlídka byla v pohodě, v podstatě odběr krve a rentgen plic. Dále vyšetření 
plic protože se jim na rentgenu něco nezdálo. Zlomil jsem si ruku a musel na operaci a zůstal 
potom ještě dva dny v nemocnici. Zdravotní péče je tam na vysoké úrovní, ale za vše se platí, 
doporučuji dobré pojištění. Myslím, že po 6 měsících je také možné si zařídit místní zdravotní 
pojištění. Doktoři umí anglicky, sestry moc ne. 

Pracoval/a jste během studia? 
Ne 

Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? 
Dá se na domluvu doučovat anglicky, nebo škola občas nabízí možnost vyučování angličtiny 
menších dětí na základní škole. 

Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost). 
Ka kampusu je posilovna, tenisové kurty a atletické hřiště. Za kulturou jsem moc nechodil, ale 
hodně jsme výletovali. Taiwan má velmi rozmanitou přírodu o pláží po hory. Doporučuji 
zkusit vylézt na nejvyšší horu, šnorchlování se želvami kousek od Kaohsiungu a určitě nějaký 
road trip. 

Finance 

Jakých finančních zdrojů jste využil/a k financování pobytu? 

Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?  

a) z toho stravování>: ~8000 kč 

b) z toho ubytování: 2000/4000 

c) z toho na cestování a volný čas: ~18000 



Do jaké míry pokrylo stipendium z ČVUT Vaše výdaje během pobytu? (v %) 
Řekl bych 50-60%, já dost utrácel za výlety společenský život. 

Jakým způsobem je stipendium vypláceno a kdy jste jej obdržel/a? 
Převodem na účet na začátku semestru. 

Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české 
platební karty) 
Po příjezdu jsme si zakládali účet u místní banky, kam nám místní škola poslala stipendium. 
Jinak hlavně Revolut. U většiny bankomatů se dá vybírat jak z Revolut, tak z české karty. Platit 
jinou než Taiwanskou kartou v obchodech šlo jak kdy. 

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

Uznání zahraničního studia domácí školou 

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 
Oba semestry 30. 

Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 
Všechno. 

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

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? 
Je třeba na začátku semestru zaslat a nechat si potvrdit seznam předmětů, za nějaké 
předměty vám škola nemusí uznat plný počet kreditů, nebo žádné. 

Jaké dokumenty jste museli odevzdat na zahraničním oddělení rektorátu? 
Nic 

Hodnocení pobytu, rady a doporučení 

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu. 
Vyzkoušet si studium v angličtině bylo přínosné. Určitě kurz Mandarínštiny. Jinak v byl 
v určitých předmětech kladen důraz na jiná témata než u nás. 

Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu. 
Obrovský. Žít rok v úplně cizí zemi a kultuře člověka hodně naučí. Během studia jsem navíc 
poznal spoustu skvělých lidí z celého světa. Navíc člověk objeví mnoho nových a krásných 
míst. Byl to asi nejlepší rok mého života. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou. 
Komunikace byla výborná a všechny potřebné informace poskytnuty. 

Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 
Výborná komunikace a velká ochota se vším co jsme potřebovali. Velké díky Haně. 

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



Rozhodně. 

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? 
Spousta nových kamarádů z celého světa a poznání nové kultury a země, plus příležitost se 
osamostatnit. 

Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? 
Akorát ruku jsem si zlomil. 

Odkaz na fotogalerii, blog apod. 
Něco málo na IG malecek.adam ale klidně něco poskytunu. 

 


