Letní škola – City University of Hong Kong
1. Osobní údaje
Eva Zatloukalová
Studentka UHK-FIM
Obor IM3
-

délka pobytu

Pobyt začal 27.6.2017 a trval do 1.8.2017, kdy jsme opouštěli koleje. Do školy jsme začali chodit
od 3.7.2017.
-

kontaktní osoba na vysílající VŠ
Mgr. Dagmar El-Hmoudová

-

kontaktní osoba na přijímací škole
Miss Pang Idy

2. Příprava pobytu, studium na přijímací škole
-

Jazyk výuky na přijímací VŠ
Výuka probíhala v anglickém jazyce.

-

Způsob a systém výuky na přijímací VŠ
Výuka probíhala denně ve dvou blocích. Dopolední blok začínal od 9:15 do 12:00 a odpolední
od 13:30 do 16:30. V prvním týdnu jsme se rozdělili do skupin, ve kterých byli zástupci všech
zúčastněných škol. Každý týden jsme se zabývali jinou problematikou (hardware, software),
abychom na konci pobytu mohli prezentovat závěrečný projekt, což bylo robotické autíčko.

-

Systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek)
Každý den jsme psali reporty z daného dne, kde jsme shrnuli, co jsme se za ten den naučili
a jaké jsme udělali pokroky v našem projektu. Na konci výuky jsme museli prezentovat náš
projekt a za to jsme byli posléze hodnoceni.

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
-

Ubytování
Byli jsme ubytováni na univerzitních kolejích, které se skládaly z 11 budov. Pobyt na kolejích
byl hrazen naší univerzitou. Pokoje byly dvoulůžkové.

-

Strava
Ve škole bylo možné stravovat se v několika menzách, takže výběr byl opravdu bohatý.
Nejlevnější jídlo se dalo pořídit zhruba od 75 Kč. Ceny se průměrně pohybovaly kolem 96 Kč.
Na výběr byla samozřejmě asijská kuchyně, ale i evropská, takže vybrat si nebyl problém.
Stravování v menze bylo levnější než jídlo v restauracích, které se pohybovalo od cca 90 Kč
výše.

-

Doprava
Způsobů dopravy je v Hong Kongu velké množství. Nejčastěji jsme využívali metro (13,5 Kč –
52 Kč), protože to byl nejrychlejší a nejlevnější způsob, navíc se metrem dostanete kamkoliv.
Dále jsme využili autobus, tady záleželo samozřejmě na vzdálenosti. Ceny se pohybovaly
zhruba od 18 Kč, například cesta z letiště nás vyšla na 54 Kč. Dopravu a spoustu jiných věcí
jsme platili kartou Octopus, kterou jsme si zařídili na letišti při příletu.

-

Ostatní
Přístup na internet byl umožněn každému studentovi po přihlášení se do systému. Ve škole bylo
téměř všude wifi pokrytí a v rezidenci bylo wifi připojení ve společenských místnostech. Na
pokoji bylo možné použít pro připojení kabel. Ve škole byly k dispozici počítače v učebně
a v knihovně. Od přijímací univerzity nám bylo doporučeno zařídit si zdravotní pojištění v ČR,
takže jsem si zajistila pojištění u své pojišťovny podle požadavků pro zahraniční výjezd.

4. Finanční podpora a náklady na pobyt
Od naší univerzity jsme dostali finanční podporu ve výši 32 000 Kč, což pokrylo většinu
nákladů na pobyt.
Výdaje:
Letenky – 22 000 Kč
Očkování – 4 500 Kč
Pojištění – 2 500 Kč
Poplatek za vízum – 1 660 Kč
Nákup věcí s sebou – 2 000 Kč
Sim karta v Hong Kongu – 270 Kč
Stravování – 300 Kč/den = 10 800 Kč
Doprava – 2 100 Kč
Ostatní – cca 4 00 Kč (záleží na tom, kolik výletů absolvujete)
+ 16 denní dovolená v Thajsku (po ukončení letní školy) – zhruba 24 000 Kč
-

Jiné zdroje financování studijního pobytu
Kromě peněžní podpory od školy jsem měla k dispozici peníze od rodiny, ale převážnou většinu
jsem si dotovala penězi z brigády.

-

Celkové hodnocení pobytu
Celkově hodnotím pobyt velmi kladně. Jsem opravdu vděčná univerzitě za možnost absolvovat
tento letní pobyt, protože kromě nových zkušeností a znalostí, jsem měla možnost udělat si
spoustu přátel a společných zážitků. Také jsem mohla poznat naprosto odlišnou část světa, což
mě obohatilo snad ve všech směrech.
Chtěla bych tímto poděkovat Fakultě za možnost absolvovat letní školu v Hongkongu.
Mnohokrát děkuji.
Eva Zatloukalová

