Letní škola – City university of Hong Kong
1. Osobní údaje
Zdeňka Vorlová
Student UHK-FIM
Obor IM3

-

Délka pobytu
Pobyt byl od 27.6. do 1.8.2017, škola začínala 3.7. a končila 31.7.2017. Jednalo se tedy o 36
dní pobytu ve městě a 29 dní studia.

-

Kontaktní osoba na vysílající VŠ
Mgr. Dagmar El-Hmoudová

-

Kontaktní osoba na přijímající VŠ
Miss Pang Idy

2. Příprava pobytu, studium na příjímací škole
-

Jazyk výuky na přijímající VŠ
Výuka probíhala v Anglické jazyce.

-

Způsob a systém výuky na přijímající VŠ
Výuka probíhala podle rozvrhu, který byl rozdělen na dopolední a odpolední výuku, kdy
dopolední výuka začínala v 9:15 a končila ve 12:00 a odpolední výuku, která začínala ve
13.30 a končila v 16:30. Výuka byla rozdělena do jednotlivých bloků (PCB, 3D modeling,
Arduino a programování), během kterých se plnilo dané zadání.

-

Systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek)
Hodnotili se závěrečné prezentace, které musely splňovat přísná pravidla, psaní reportů, za
každý den a konečný projekt.

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
-

Ubytování
Ubytování bylo zařízeno na vysokoškolských kolejích přijímající univerzitě City University
of Hong Kong, která zároveň hradila veškeré náklady za ubytování vyjma klimatizace na
pokoji.

-

Strava
V prostorách univerzity i kampusu se nacházelo velké množství menz, kde se cena jídla
pohybovala od 75Kč výše. Bylo zde možné vybrat z velkého množství jídel včetně
evropského jídla. Dále bylo možné zajít do blízkého obchodního domu, který je tunelem
přímo spojen s univerzitou a zde bylo možné zakoupit od fastfoodů po místní jídla a ceny se
zde pohybovali od 100Kč výše.

-

Doprava
V Hong Kongu je na výběr velké množství dopravy, ale nejběžnější a nejvyužívanější patří
metro (13,5Kč – 52Kč), kterým se snadno a za přijatelné peníze dostanete téměř kamkoliv.
Cena autobusů se odvíjela od jednotlivých linek a byla od 18Kč do 54Kč z toho, co jsme
využili. K placení za hromadnou dopravu (a nákupy) jsme využívali kartu Octopus, která se
dá využít téměř všude.
Pro noční dopravu jsme nejvíce využívali taxi, které vycházelo dráž, ale pokud se naplnilo
auto, tak ani to nebyla žádná tragédie.

-

Přístup na internet
Přístup na internet měl každý student na pokoji po přihlášení do systému, ale bylo nutné mít
vlastní kabel. Dále byla ve společenské místnosti wifi Eduroam a po celé škole se dalo také
připojit buď na wifi od CityU nebo na Eduroam.

-

Zdravotní pojištění
Přijímací škola bez problému uznává zdravotní pojištění sjednané v ČR a sama nám
doporučila sjednání pojištění doma.

4. Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
-

Finanční podpora a pokrytí celkových nákladů
Od vysílající univerzity jsme dostali finanční podporu 32 000Kč, které nám pokrylo většinu
nákladů za letní školu.
Výdaje:
o

Letenka – 22 000Kč

o

Očkování – 3 700Kč

o

Pojištění – 2 556Kč

o

Poplatek za vízum – 1 600Kč

o

Nákup věcí s sebou – 2 000Kč

o

Hong Kong SIM karta – 270Kč

o

Stravování – 300Kč/den = 10 800Kč

o

Doprava – 2 100Kč

o

Ostatní – 2 000Kč

+ 16-ti denní dovolená v Thajsku, která vyšla cca na 24 000Kč (sem jsme vyrazili po
skončení letní školy).

-

Jiné zdroje financování studijního pobytu
Částečně jsem si pobyt hradila z vlastních zdroj a částečně mě podpořili rodiče.

-

Celkové hodnocení pobytu
Tento pobyt hodnotím velice kladně, protože to byla obrovská příležitost nejenom se podívat
do úplně odlišné země s jinou kulturou, ale také jsme se zde naučila věci, které se na naší
univerzitě nevyučují. Jako největší přínos pro mě vidím to, že jsem byla schopná pracovat ve
skupině, která se skládala ze 4 členů, kteří byli všichni z odlišných zemí a tím pádem, bylo
nezbytně nutné komunikovat v anglickém jazyce i o úplně nových věcech, dále si neskutečně
vážím možnosti poznat nové lidi a vytvořit si nové kamarády nejenom z ostatních škol, ale
také od nás z univerzity.

