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-

délka pobytu
Celková délka pobytu byla od 5.7. do 6.8. 2016, kdy jsme museli opustit vysokoškolské koleje,
dohromady se tedy jednalo o 33 dní včetně.

-

kontaktní osoba na vysílající VŠ
Mgr. Dagmar El-Hmoudová

-

kontaktní osoba na přijímající VŠ
Miss Pang Idy

2. Příprava pobytu, studium na přijímací škole
-

jazyk výuky na přijímací VŠ
Celková výuka probíhala v anglickém jazyce

-

způsob a systém výuky na přijímací VŠ
Výuka probíhala pravidelnou denní docházkou do školy, vždy od 8:00 do 16:30. Výuka byla
rozdělena na 2x 14 dní, kdy první dva týdny se studenti učili programování aplikací pro android a
druhé dva týdny si vytvořili 4-členné týmy a tvořili společný projekt.

-

systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek)
Hodnotili se odevzdané práce (aplikace pro android), projekty (týmové projekty) a prezentace
(vždy .ppt prezentace s vlastním komentářem - velmi omezený čas a přísná pravidla) před
ostatními studenty.

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
-

ubytování
Ubytování jsme měli zařízené na vysokoškolských kolejích partnerské univerzity City University of
Hong Kong, která nám zároveň proplatila veškeré náklady (běžné v letních měsících okolo
4500kč).
Velkou výhodou bylo, že koleje jsou velmi blízko univerzitě, cesta nám vždy zabrala okolo 5-ti
minut chůze.

-

zda existuje možnost stravovat se v menze
Stravovaní bylo na univerzitě velmi dobře vymyšlené, nacházelo se zde totiž hned několik
univerzitních jídelen/restaurací. Jedna se nacházela dokonce přímo v areálu studentských kolejí.
Další 3 jídelny + 1 restaurace se nacházely uvnitř jednotlivých budov univerzity.
Nejčastěji jsme chodili do A1, která byla největší, měli zde veliký výběr nejrůznějších pokrmů a
cena se pohybovala od 60 - 150 korun. Vždy samozřejmě záleželo na druhu pokrmu, zda si k jídlu
dáváte pití, či jiné bonusové položky.
Jako další velmi dobrou jídelnou byla A2, kde bylo jídlo rozděleno na různé kuchyně (japonská,
korejská apod.), a hlavně zde šlo platit kartou. Ceny zde byly o malinko větší, ale stále velmi
přijatelné.
Do třetí jídelny jsem se nebyl ani jednou podívat. Byla ze všech kantýn nejdražší a nabízela i
evropské pokrmy (pizza apod.).
Restaurace, která byla dostupná jen pro zaměstnance (možná i studenty) univerzity byla velmi
hezká. Navštívili jsme ji pouze jednou a to na vyhlášený druh stolování Dim Sum.
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-

jak draho vychází menza v porovnání s ostatními možnostmi stravování
Ostatní stravování ve městě bylo znatelně dražší. Ceny od 37 - 80 HKD (118 - 256 Kč) v
levnějších restauracích.

-

jaké jsou varianty dopravy na přijímající VŠ
Druhů dopravy v Hong Kongu bylo opravdu mnoho. Mezi nejběžnější patřilo Metro, Dvoupatrové
autobusy, tramvaj a taxi. K dopravě a jiným platbám (restaurace atd.) jsme využívali velmi
populární kartu Octopus (je to něco jako projekt Opencard, až na to, že funguje).
Cena u metra se odvíjela od ujeté vzdálenosti, v rozmezí od 4,5 - 14 HKD (14 - 45 Kč)
U autobusů se platilo jednou a nezáleželo jak daleko pojedete, cena se odvíjela od dané linky,
většinou okolo 6 nebo 9 HKD (19 nebo 28 Kč)
Tramvaj jsem upřímně ani jednou nevyužil a co se taxi týče, tak cena byla u větší skupiny vcelku
fajn. Vždy záleželo samozřejmě na ujetých kilometrech. My jsme využívali taxi jen v době, kdy
běžná doprava nefungovala a platili jsme při 4 lidech každý 15-20 HKD (48-64 Kč).

-

kde (a za jakých podmínek) je přístup na počítač a internet na přijímající VŠ
Počítač jsme měli vždy k dispozici v učebně. Každý měl svůj počítač po dobu výuky, dále byly k
dispozici veřejné počítače v univerzitní knihovně. Co se internetu týče, byl dostupný téměř všude.

-

podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty
Nejsem si vědom žádných informací týkající se možnosti práce, či jiného přivýdělku.

-

zdravotní pojištění – zda uznává přijímající VŠ české cestovní zdravotní pojištění, kde je
nejvýhodnější uzavřít cestovní pojištění
Osobně jsem žádný problém se svým cestovním pojištěním na přijímající VŠ neměl, pokrývalo
dokonce více věcí, než pojištění, které nabízela přímo univerzita CityU.
Zařídil jsem si cestovní pojištění u VZP. Pro jistotu jsem si zvolil nejlepší balíček a za dobu 50 dnů
jsem platil okolo 2500 korun.

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

v jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora k pokrytí celkových nákladů
Od naší univerzity jsme dostali finanční podporu ve výši 32 000, což se je velmi slušné
stipendium, za které jsem velmi rád, jelikož pokrylo velkou část mých výdajů.
Výdaje:
letenka - 16 500
očkování - 3 500
pojištění - 2 500
vyřízení pasu - 600
poplatek za vízum - 1 500
nákup věcí s sebou - 2 500
Hong Kong sim-karta - 200
stravování v kantýně - 256 korun denně = 8 450 celkově
ostatní stravování na koleji, street food apod. = min 4 000 +
dopravné - 1 800 +
ostatní (výlety a jiné) - okolo 4 000 ++ (opravdu záleží kolik toho chcete vidět)
+ 9-ti denní zájezd na Filipíny - cca 20 000 korun (Který jsem realizoval až po skončení letní
školy.)

-

jiné zdroje financování studijního pobytu
Finančně mě podpořila rodina a také jsem část financoval z vlastních zdrojů.

-

celkové hodnocení pobytu
Celkový pobyt hodnotím jako perfektní životní zkušenost, na kterou budu určitě ještě dlouho
vzpomínat. Nejde jen o zkušenosti a nabyté znalosti, ale o moře zážitků a hlavně nových přátel,
které jsem zde získal. Dostal jsem také zcela jiný pohled na věc ve světe, a začal jsem si velkým
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způsobem vážit své vlasti. Myslím, že je asi opravdu potřeba vyjet do zahraničí a vidět na vlastní
oči jak to vypadá jinde, aby si člověk začal vážit toho, co má.
Chtěl bych tedy tímto poděkovat naší Fakultě, že mi umožnila účastnit se tohoto letního pobytu.
Mnohokrát děkuji.
Vladimír Maliniak

