Závěrečná zpráva z letní školy na Taiwanu
Chang Jung Christian University, Tainan

1) Osobní údaje
Jméno, příjmení: Lucie Vrzáčková
Email: lucie.vrzackova@uhk.cz
Obor, ročník: IM3, 2. ročník
Délka pobytu: 1 měsíc (28.6. - 28.7.)
Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové
Přijímající VŠ: Chang Jung Christian University

2) Příprava k pobytu
Letenky
Let jsem si zarezervovala k datu 27.6. (Praha – Dussedorf - Hong Kong - Kaohsiung a zpět
Kaohsiung - Hong Kong - Milano - Praha). Zpáteční letenka mě stála 19 500,- i s pojištěním
storna z důvodu zdravotních problémů. Letěla jsem s více společnostmi, ale nejčastěji s Cathay
Pacific, na kterou mohu podat pouze kladné hodnocení. S letenkou nám pomáhal p. Bezoušek
z cestovní kanceláře Action Travel, kterého mohu doporučit.
Vízum
Na Taiwan není potřeba vízum po dobu 3 měsíců, takže na měsíční letní školu nebylo potřeba
zajišťovat.
Očkování
Do východní Asie se doporučuje očkování na břišní tyfus a žloutenku typu B. Na očkování jsem
se objednala s předstihem v očkovacím centru v Hradci Králové (doporučuji objednání
minimálně měsíc dopředu). Obě očkování mě stála okolo 2 000 Kč, ale moje Všeobecná
zdravotní pojišťovna mi z této částky půlku proplatila.
Cestovní pojištění
Cestovní pojištění jsem zvolila u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Toto pojištění mě na 40 dní
stálo 1 800 Kč (s 30% studentskou slevou). Zvolila jsem pojištění s vyššími pojistnými limity.

3) Studium
Vyučování trvalo 4 týdny, do školy jsme chodili každé pondělí a úterý a zbylé dny jsme jezdili
na exkurze. Učili jsme se dva předměty, programování a project management.

4) Průběh
Ubytování
Univerzita nám zajistila ubytování zdarma na kolejích přímo v areálu školy. Škola je křesťanská,
proto jsou koleje rozděleny na dvě křídla, jedno pro chlapce a druhé pro dívky. Byla jsem
ubytovaná spolu se dvěma studentkami ve třetím patře, v pokoji pro čtyři s vlastní koupelnou
a záchodem. Klimatizace fungovala pouze přes noc a dvě hodiny přes oběd, což mi ze začátku
přišlo málo, ale postupem času jsem si zvykla.
Strava
Menza v kampusu je přes letní prázdniny zavřená, proto jsme na snídaně chodili do
nedalekého bufetu, kde snídaně stála okolo 25 Kč. Na obědy a večeře jsme chodili do
restaurací, také poblíž školy, kde jsme platili za porci okolo 100 Kč.
Doprava
Na Taiwanu jsou velmi rozšířeným dopravním prostředkem skútry, proto jsme si je i my
zapůjčili a k dopravě používali převážně je. Dále byla přímo u školy vlaková zastávka, ze které
jsme za 20 minut byli v centru města.
Internet
Hned na letišti jsme si koupili SIM s neomezeným mobilním internetem, takže Wi-fi jsem ani
nezapínala. Na kolejích i ve škole však byla možnost se připojit.

5) Finanční náklady a zkušenosti
Náklady
Celkové náklady pobytu na Taiwanu mě vyšly přibližně na 44 000 Kč. Od UHK jsme dostali
stipendium ve výši 32 000 Kč, ze svého jsem si tudíž hradila 12 000 Kč.
Mé hodnocení pobytu
Pobyt na Taiwanu považuji za přínos v poznání nové kultury a krás přírody, procvičení
angličtiny a hlavně seznámení s novými lidmi. Domů jsem si přivezla spoustu zážitků, na které
budu ještě dlouho vzpomínat.
Návrhy na zlepšení
Do předmětu programování bych zařadila více samostatné činnosti a při organizování exkurzí
bych myslela na to, že studujeme informační management a snažila bych se exkurze volit podle
tohoto oboru. Jinak nemám k letní škole větších výhrad. Všichni, kteří se o nás starali, i ostatní
lidé, se kterými jsme se setkali, byli velice milí a ochotní, pomohli nám se vším, co jsme
potřebovali.

