Jaroslav Dlask

Letní škola na Taiwanu
Během prázdnin jsem s FIMkou vycestoval na letní školu na CJCU ve městě Tainan. Škola
trvala měsíc, kde poslední týden byl letní kemp plný mezinárodních studentů z 10 zemí. Od
FIMky jsme dostali každý finanční podporu 25 000 Kč, čímž jsme pokryly náklady na cestu.
Já si před školou procestoval Bali a po škole strávil týden v Bangkoku.

Náplň školy
Studovali jsme dva předměty, kde každý předmět byl rozdělen do více oblastí. V rámci obou
předmětů jsme pracovali s arduinem, programem corel draw, programem pro tvorbu map na
určitou statistiku nebo jsme třeba byli i na exkurzi v meteorologické stanici. Během školy
jsme bohužel nepracovali se zahraničními studenty.

Náplň letního kempu
Po třech týdnech letní školy začal letní kemp. Na letní kemp jsme se museli přestěhovat,
jelikož se jednalo o program od jiného oddělení. Nově jsme bydleli i se zahraničními
studenty, za což jsem byl rád, protože rád poznávám nové lidi. Program začínal brzy ráno a
končil večer. Po dohodě s vedoucím mého týmu jsem na kemp chodil později, jelikož ráno
stejně nebylo moc co dělat. Samotný program kempu mě osobně velmi bavil, jelikož rád
vytvářím a pracuji na zajímavých projektech. První den jsme měli vytvořit fiktivní firmu
zabývající se řešením na aktuální problémy naší globální společnosti. To vše pod kontrolou
podnikatelky vlastnící několik firem v Chicagu. Pak jsme si vyzkoušeli místní tradiční
oblečení. Další 2 dny jsme vyjeli na exkurze do města Tainan a Kaohsiung. Osobně musím
vyzdvihnout exkurzi do firmy Brogent, která nabízí virtuální let na pohyblivé sedačce skrze
město Kaohsiung. Na závěr jsme prezentovali každý svou zem a finální projekt. Náš projekt
můžete zhlédnout na tomto odkazu - ( https://youtu.be/tOQaaK5PqMM ).

Ubytování
Ubytování bylo kompletně zdarma na koleji v kampusu, asi 3 minuty chůze od budovy, kde
jsme studovali. Bydleli jsme na pokoji ve 4 lidech. Koleje jsou rozdělené podle pohlaví a pro
příští pobyt bych doporučil poptat matrace jelikož jsme dostali pouze slabé nepohodlné a to
až na vyžádání.

Cestování a doprava
Během studijního týdne nebyl na cestování moc čas, tak jsme ho většinou trávili poblíž školy
v Tainanu. Každý pátek jsme s koncem školy brali skútry a vyrazili na celovíkendové výlety
po Taiwanu. Skútry jsme měli půjčené na měsíc za 3 000 NT.
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Finance
Podpora 25 000 Kč pokryla náklady na letenky. Pobyt na Taiwanu a cestování po Bali mě
vyšlo cca na dalších 25 000 Kč.

Závěr
Na letní školu jsem jel s cílem poznat další studenty z odlišných kultur a tím si rozšířit obzory
a také trochu procestovat Taiwan. Dále to pro mě byla první asijská zkušenost. Sám za sebe
můžu říct, že jsem si letní školu užil naplno, a kdybych se měl rozhodnout znovu, tak bych
určitě jel. Velmi jsem si užil i letní kemp, kde sice nebylo moc volného času, ale za to jsem
potkal studenty z celého světa. Pokud očekáváte spousty volného času na cestování nebo
párty, pak asi přemýšlejte o jiném programu. Pokud chcete poznat spousty nových lidí a
pracovat na zajímavých projektech během letního kempu pak je tenhle program právě pro
vás. Cestování a volný čas jsem osobně vyřešil výletem na Bali před kempem a výletem do
Bangkoku po letním kempu.

