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-

délka pobytu
Celková délka pobytu byla od 30. 6. – 28. 7. 2017, kdy jsme museli opustit vysokoškolské koleje,
dohromady se tedy jednalo o 29 dní včetně.

-

kontaktní osoba na vysílající VŠ
Monika Hebkova
kontaktní osoba na přijímající VŠ
Pei-yin

-

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 pondělí a úterý od 9:00 do 16:30,
kdy byla výuka programování v Processing a Projektový management. Ve středu a ve čtvrtek byly
různé výlety po místních podnicích. Každý pátek byl na programu Academic talk a sportovní
aktivity.

-

systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek)
Hodnotili se odevzdané práce (vytvořené v Processing), projekty (týmové projekty v předmětu
Projektový management) a prezentace před ostatními studenty.

3. Ubytování, strava, doprava, ostatní
-

ubytování
Ubytování jsme měli zařízené na vysokoškolských kolejích přímo v areálu univerzity (kampusu).

-

zda existuje možnost stravovat se v menze
Běžně jsou dostupné na univerzitě kantýny, které bohužel nejsou v provozu o letních prázdninách.
Jediná možnost stravování tedy byla v restauracích, které se nacházeli v okolí. Bohužel nebylo
možné si nic vařit, protože na kolejích nebyla k dispozici žádná kuchyňka. Běžné jídlo stálo od
50NT do 150NT (cca 40-100kč).

-

jak draho vychází menza v porovnání s ostatními možnostmi stravování
Menza nebyla v provozu.

-

jaké jsou varianty dopravy na přijímající VŠ
Univerzita měla ve svém kampusu vlastní autobusovou zastávku a také stanici nadzemky.
Doprava byla velmi levná. Lístek do centra Tainanu vyšel na necelých 21 NT (cca 17 kč). Autobus
jsem ani jednou nezkusil, takže nemohu porovnat.

-

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

Příloha B
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.
Zařídil jsem si cestovní pojištění u VZP. Pro jistotu jsem si zvolil nejlepší balíček a za dobu 43 dnů
jsem platil okolo 1600 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 - 23 500
očkování - 1 500
pojištění - 1 600
nákup věcí s sebou - 2 500
sim-karta - 700
stravování cca 300NT (218kč) denně = 6 325 celkově
ostatní stravování, street food apod. = min 4 000 +
dopravné (+scooter) – 3 200 +
ostatní (výlety a jiné) - okolo 4 000 ++ (opravdu záleží kolik toho chcete vidět)
+ 6-ti denní zájezd do Japonska- 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 svět.
Chtěl bych tedy tímto poděkovat naší Fakultě, že mi umožnila účastnit se tohoto letního pobytu.
Mnohokrát děkuji.
Vladimír Maliniak

