Osobní údaje
-

Jméno: Roman Auersvald
Přijímající univerzita NTUST (National Taiwan University of Science and
Technology)
Délka pobytu: 4,5 měsíce
Kontaktní osoba na vysílající VŠ: Monika Hebková
Kontaktní osoba na přijímající VŠ: Irene Tai-Lin Ho

Příprava pobytu, studium na přijímající škole
-

Jazyk výuky: angličtina
způsob a systém výuky na přijímací VŠ: přednášky
systém hodnocení: písemné zkoušky, open book testy, semestrální práce, průběžné
práce, aktivita v hodinách

Ubytování, strava, doprava, ostatní
-

pokoj ve sdíleném bytu
ubytování jsme si našli přes FB skupinu, předem
cena za ubytování: NT$ 9 000 + energie

-

možnost stravování ve školní jídelně
jídlo vychází cca o NT$ 10 – 20 méně

-

varianty dopravy: kolo, pěšky, metro
cena dopravy: metro: (NT$ 10 – 50 jednosměrná)

-

v kampusu je dostupná Wi-Fi, počítač vlastní
nejvýhodnější je uzavřít cestovní pojištění na celý rok, pokryje potřebné limity a je i o
50 % levnější než přímo pojištění na 5 měsíců

Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti
-

-

celkové náklady cca 100 – 150 000 (zpáteční letenka: 24 000, ubytování: 40 000,
stravování: 20 000, cestování: 10 - 20 000, vybavení pokoje: 10 000, OČKOVÁNÍ: 8
– 10 000)
před odjezdem máte finanční podporu pryč, ani nevíte jak
mějte v záloze příspěvek od rodičů, popřípadě vyprázdněte vlastní pokladničku
celkové hodnocení: Je to fajn zážitek, potkáte nové lidi a procestujete novou část
Země
„omezený“ výběr předmětů pro informatiky, u některých potřebné znalosti jiného
předmětu vyučovaného v zimním semestru

Studované předměty
-

Cryptography – kompletní vývoj šifrování, druhy a typy šifer, zajímavý předmět a
dobrý učitel. Ukončení: A
Basic Oral Chinese – konverzace v čínštině, dobrá učitelka, naučíte se základní fráze
při každodenním životě potřebné. Ukončení: A

-

-

Wireless Communications – návrh mobilních sítí, zajímavý předmět, zvané přednášky
a učitel vysvětluje tak, aby to všichni pochopili. Ukončení: B
Software-Defined Networking and Network Function Virtualization – informuje o
prostředcích a jejich využití v SDN
Ukončení: A
Basic English Writing in Science and Technology – výborný předmět, z kterého si
odnesete poznatky i do psaní dalších prací. Učí Američan, který dokáže problém dobře
vysvětlit. Ukončení: B

Jakožto student bakaláře na UHK jsem studoval magisterský program na NTUST a podařilo
se mi absolvovat všechny zapsané předměty na „dobré“ známky. Bakalářský program na
NTUST je vyučován pouze v čínštině.

