Závěrečná zpráva z letní školy na Taiwanu
Chang Jung Christian University
1) Osobní údaje
Jméno, příjmení: Lenka Kutíková
Email: lenka.kutikova@uhk.cz
Obor, ročník: IM2, 2. ročník
Délka pobytu: cca 1 měsíc (30.6. – 30.7. 2016)
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University

2) Příprava pobytu, studium na přijímací škole
Přihláška na CJCU
K výběrovému řízení na letní školu jsem psala motivační dopis v angličtině i češtině o rozsahu cca 1 strany
A4.
Očkování
Očkování povinné není. Ale je lepší si ho dát. V této oblasti se stačí naočkovat proti žloutence typu A, B,
břišnímu tyfu, meningokoku a vzteklině. Očkování probíhá ve fakultní nemocnici V Hradci Králové.
Letenka
Letenky jsme si objednali přes pana Bezouška z cestovní kanceláře Action Travel.
Cestovní pojištění
Pojištění jsem si zařizovala u své pojišťovny. Pro jistotu jsem měla i vyšší limity než byly požadovány od
fakulty.

3) Studium
Výuka trvala 4 týdny. Náplní bylo programování a projektový management. Programovali jsme
v Processingu. Každou hodinu se vypracovávaly a odevzdávaly úkoly. Na konci jsme pak měli za úkol
vytvořit svůj vlastní malý projekt. Programování zvládnou i úplní začátečníci. V projektovém
managementu jsme byli rozděleni do několika skupin, ve kterých jsme průběžně pracovali na zadaných
úkolech. Výstupem byla prezentace celého projektu. Každý týden se vyplňovaly online testy na ověření
našich znalostí.
Výuka byla doplněna o návštěvy firem, muzeí, poznávání taiwanské kuchyně a kulturního prostředí.
Nechyběly ani sportovní aktivity.
4) Ubytování, strava, doprava, ostatní
Ubytování
Byli jsme ubytováni na kolejích v kampusu školy. Povlečení i polštáře jsme dostali. Pračky a sušičky
byly na každém patře.
Strava

Stravovali jsme se v okolí univerzity.
Doprava
U univerzity je vlaková zastávka. My jsme si ale půjčili skútry a jezdili na nich.
Internet
V kampusu, na kolejích a v učebnách byla WiFi.

5) Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
Celkové náklady
Od školy jsme dostali jednorázové stipendium 32 000 Kč. Moje náklady byly zhruba 30 000 Kč.
Celkové hodnocení pobytu
Tato letní škola byla můj první zahraniční pohyb. Velice se mi na Taiwanu líbilo. Byla to pro mě cenná
zkušenost.

