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1) Osobní údaje 

Jméno, příjmení: Tomáš Archalous 

Email: tomas.archalous@uhk.cz 

Obor, ročník: IM2, 3. ročník 

Délka pobytu: cca 1 měsíc (28.7. – 2.8. 2016) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

Kontaktní osoba: Monika Hebková <monika.hebkova@uhk.cz> 

Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University 

Kontaktní osoba: 陳怡君 <prudence@mail.cjcu.edu.tw> 

 

 

2) Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

 

Přihláška na CJCU 

 

 S vyplněním přihlášky na CJCU a ostatně i se všemi ostatními dokumenty pro studium na Taiwanu 

doporučuji začít co nejdříve po výběrovém řízení. Součástí přihlášky je motivační dopis s délkou jedné A4 

v angličtině a češtině. 

  

Očkování 

Pro studium nebylo vyžadováno žádné konkrétní očkování. Nicméně je doporučeno se nechat naočkovat 

proti žloutence typu A, B, břišnímu tyfu, meningokoku a vzteklině. 

Očkování probíhá ve fakultní nemocnici V Hradci Králové u doktorky Fabiánové a vyšlo celkově na 

necelých 5.000,- Kč, kdy cca 1.000,- Kč proplatila VZP 

 

Letenka 

 Letenky nám zařídil pan Bezouška z cestovní kanceláře Action Travel. Letenka Praha -> Dubai -> 

Cebu -> Taipei -> Dubai-> Praha -> Praha vyšla cca na 24 000kč. Během pobytu jsme strávili týden na 

Filipínách (ostrovy Cebu a Bohol) a jednu noc v Dubaji  

 

Cestovní pojištění 

 Pojištění jsme si všichni zřídili u FIO banky. Je třeba si u nich pořídit bezplatný účet a pojištění 

varianta gold je pak za poplatek asi 75,- Kč měsíčně, přičemž pobyt v zahraničí nesmí přesáhnout 180 dní. 

Tento tarif však již v budoucnu nebude možné využít, z důvodu změn pojistných limitů stanovených 

fakultou. 

 



3) Studium 

 

Vyučování na CJCU trvalo 4 týdny. V pondělí a úterý byla výuka od 9:00 do 16:30. Náplní kurzu byly 

předměty Project management, který vyžadoval vypracování skupinového projektu a jednou týdně 

napsání quizových testů, které šlo vypracovat „skupinově“. 

Druhým předmětem bylo Creative Programming, kde byly vysvětleny základy Javy a algoritmizace za 

použití Processingu. Hodnoceny byly práce, které jsme měly vypracovávat na každé hodině a jedna 

závěrečná práce, kde jsme měli předvést, co jsme se za celý pobyt naučili 

Zbytek týdne probíhaly exkurze a školní výlety v okolí Tainanu. 

 

4) Ubytování, strava, doprava, ostatní 

 

Ubytování 

Ubytovaní jsme byli na kolejích CJCU, které jsme měli kompletně hrazeny. 

 

Strava 

 V okolí CJCU se nachází mnoho pouličních stánků a restaurací, kde bylo možné se najíst levně od 

50kč až po „fancy“ jídla do 120kč. 

 

Doprava 

CJCU má 100 metrů od kampusu vlakovou zastávku. Kromě vlaků jsme cestovali na skútrech od 

Luise. Cena vypůjčení skůtru na 1 měsíc byla 2500NT. 

 

Internet 

 CJCU včetně kolejí je kompletně pokryto univerzitní wi-fi. Na letišti jsme si koupili místní SIM 

s neomezenými daty na 30 dní za 1000NT 

 

Brigáda 

 Se studijním vízem si není možné jakkoliv vydělávat 

 

5) Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

 

Celkové náklady 

 Škola nám na pobyt poskytla stipendium v hodnotě 32000kč. Celkové náklady včetně týdnu na 

Filipínách a stopoveru v Dubaji mě vyšly na cca 62000kč. 

 

Celkové hodnocení pobytu 

 Přehlédnu-li poměrně fádní výuku a nezáživné školní výlety, můžu tento krátký výměnný pobyt 

hodnotit jako nejlepší, který jsem zatím navštívil. Za to vděčím hlavně skvělé partě lidí, kteří se mnou 

pobyt absolvovali. 

 

Návrhy na zlepšení 

 Nemám žádné výhrady jak k přijímající škole, tak k FIM UHK. S organizací jsem byl plně 

spokojen. 

 


