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1) Osobní údaje 

Jméno, příjmení: Tomáš Archalous 

Email: tomas.archalous@uhk.cz  

Obor, ročník: IM2, 3. ročník 

Délka pobytu: cca 4 měsíce (24.8. – 24.12.2016) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 

Kontaktní osoba: Bc. Vendula Pourová - vendula.pourova@uhk.cz 

Přijímající VŠ: Taylor’s University, Kuala Lumpur, Malajsie 

Kontaktní osoba: Shamila Ganapaty - Shamila.ganapaty@taylors.edu.my  

 

 

2) Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

 

Přihláška na Taylors‘s 

 S vyplněním přihlášky na Taylors‘s a ostatně i se všemi ostatními dokumenty pro studium 

v Malajsii doporučuji začít co nejdříve po výběrovém řízení. Pro studium je třeba doložit znalost angličtiny 

na úrovni C1. 

  

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. Letenku jsem měl 

dohromady pro studium v Hong Kongu a v Malajsii. Letenka Praha -> Londýn -> Hong Kong -> Kuala 

Lumpur -> Hong Kong -> Londýn -> Praha vyšla cca na 21 000 Kč. 

 

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. 
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3) Studium 

 

Na Taylor’s jsem studoval obor Communication and PR Marketing. Zapsal jsem si předměty Innovative 

Media, Visual communication, Introduction to mass communication, Critical and Creative thinking a 

Intercultural communication. 

Předměty byly náročnější ve formě práce během semestru na skupinových projektech a assignmentech. 

Samotné zkoušky byly většinou formalita. 

 

4) Ubytování, strava, doprava, ostatní 

 

Ubytování 

Ubytování jsme byli cca 5 minut chůze od školy v oblasti PJS7/15 Mutiara Perdana. Ubytování 

nám zprostředkoval Melwin Lee zvaný Uncle Melwin. Byli jsme ubytovaní na bytě tři Češi, jeden Číňan a 

Sejšelčan.  Jeden master bedroom a jeden samostatní pokoj jsme dostali celkem za 1500RM, tedy 500RM 

za naosobu. Internet a voda byla v ceně. Elektřinu jsme si platili zvlášť. 

 

Strava 

 Na Taylor‘s bylo několik kantýn pro studenty. Strava byla většinou rýže na milion způsobů. Ceny 

byly poměrné Jídlo vyšlo přibližně na 12RM. 

 

Doprava 

Veřejná doprava v Malajsii není příliš spolehlivá. Nejvyužívanějším způsobem dopravy jsou služby 

Uber a Grab. 

 

Internet 

 Internet jsme měli na bytě v ceně. V prostoru kampusu je univerzitní wifi pro studenty. 

 

Brigáda 

 Se studijním vízem si není možné jakkoliv vydělávat. 

 

5) Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

 

Celkové náklady 

 Náklady se mi těžko vyčíslují z důvodu, že jsem měl studium v Hong Kongu a v Malajsii při 

jednom. 

Celkem jsme na Hong Kong a Malajsii dostali stipendium v hodnotě 85 000kč. Celkové náklady mě vyšly 

cca na 160 000 Kč za oba pobyty. Z toho tedy jsem si hradil 75 000 Kč ze svých peněz. 

 

Celkové hodnocení pobytu 

 Studium v Malajsii mě nejvíce uchvátilo kvalitou výuky na Taylor’s. Rovněž možnosti vycestování 

jsou díky položení Malajsie více než přívětivé. 

 

Návrhy na zlepšení 

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

spokojen. 

 


