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1.  Osobní údaje  
Jméno: Adam Hübner 
Email: ada.lord@seznam.cz  
Obor: AI2, 2. ročník 
Délka pobytu: cca 5 měsíců 
Vysílající univerzita: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 
Kontaktní osoba: Monika Hebková, monika.hebkova@uhk.cz  

Přijímající univerzita: National Taiwan University of Science and Technology (國立臺灣科技大學) 

Kontaktní osoba: Irene Ho, irene72@mail.ntust.edu.tw 
 
2.  Příprava pobytu, studium na přijímací škole 
Jazyk výuky na přijímací VŠ: Angličtina 
Způsob a systém výuky na přijímací VŠ: Prezenční, většina předmětů se vyučuje pouze formou 
přednášek, s množstvím práce praktické práce na doma (domácí úkoly, projekty, seminární práce) 
Systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek): Obvykle formou písemných zkoušek a testů, 
započítávání docházky a aktivity o hodinách a domácích úkolů. 
 
3.  Ubytování, strava, doprava, ostatní 
Typ ubytování: V současné době probíhá na NTUST rekonstrukce studentských kolejí, z tohoto 
důvodu je zapotřebí zajistit si ubytování mimo kampus univerzity. V našem případě jsme zvolili 
pronájem jednoho pokoje v bytu v Nové Taipei 
Kdo zařídil ubytování / jak si zařídit ubytování: Bydlení jsme zařizovali po internetu, pomocí 
Facebookových skupin, nabízejících dlouhodobé ubytování v Taipei. Ubytování se vyplatí zařídit ještě 
před odletem do Taipeie. 
Cena ubytování (za měsíc v USD): 10000 NTD = 332 USD 
Univerzita nabízí možnost stravovat se v menze, a to včetně snídaní a večeří. Cena je přijatelná, a 
srovnatelná s jinými možnostmi stravování. V některých případech o něco levnější.  
 
Doprava: Veřejná doprava je v Taipei na dobré úrovni, téměř po celém městě se dostanete za levno 
metrem, nebo autobusem. Autobusy vesměs dodržují psaný jízdní řád. Další skvělou možností jak 
cestovat po městě na kratší vzdálenosti je využití U-Bike, kde si zapůjčíte kolo na stanovišti a vrátíte 
jej na jiném, buď úplně zadarmo nebo za drobný poplatek. Cena za jednosměrnou jízdenku metrem 
bývá od 0,8 USD do 2 USD. Co se dopravy na Taiwan a zpět týče, je dobré neotálet a zařídit si 
letenky včas. Čím dříve tím lépe. Získáte tím nižší cenu a také jistotu že bude místo v letadle 
k dispozici. Pokud se chystáte navštívit Taiwan v letním semestru, je důležité zarezervovat si letenky 
opravdu dopředu, kvůli oslavám Čínského nového roku. Během toho období je letový provoz vskutku 
vytížený. Cena za zpáteční letenku s mezipřistáním v Bangkoku cca 23 tisíc. 
 
Přístup k počítačům a dostupnost internetu na VŠ: Přístup k počítačům bohužel nemohu soudit, 
do Taipeie jsem s sebou vezl vlastní notebook. Co se týče dostupnosti internetu po celém kampusu je 
pro studenty k dispozici bezplatná školní wifi síť. K wifi se můžete připojit také v téměř libovolném 
obchodě či kavárně. Město je také dobře pokryto mobilní sítí a cena předplacené mobilní karty je 
okolo 15 USD na 3 měsíce včetně vysokorychlostního internetu. Taiwanskou mobilní kartu budete po 
příjezdu tak jako tak potřebovat kvůli kontaktním údajům, které na místě dáváte při zápisu k dispozici 
škole. 
 
Podmínky pro práci nebo brigády pro české studenty: Pokud si zařídíte studentské vízum 
(půlroční) nemáte povolení na Taiwanu pracovat. Další možností je nezařizovat vízum vůbec, na 
Taiwanu poté dostanete tří měsíční  visitor vízum. Před uplynutím třetího měsíce však musíte opustit 
Taiwan, a poté po návratu dostanete vízum na další 3 měsíce. Tato varianta je zdarma. 
 
Zdravotní Pojištění: Přijímací univerzita uznává české cestovní zdravotní pojištění, o jejich 
výhodnosti si nejsem v současné době příliš jistý, osobně jsem volil nadstandartní cestovní pojištění 
od České pojišťovny. 
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4.  Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 
Celkové náklady na studijní pobyt (průměrná částka za měsíc v USD): odhadem 140 tisíc Kč. 
Měsíčně je možné vyžít za 10 až 12 tisíc Kč pokud platíte sdílený pokoj ve dvou lidech. Ceny za 
stravování a běžné náklady jsou o něco málo vyšší nežli v ČR. Finanční podpora FIM vystačí zhruba 
k pokrytí 40% nákladů.  
 
Na přijímací VŠ se vesměs neplatí žádné poplatky (krom 300-400 Kč) za pořízení Taiwanské 
SIMkarty, bez které vás na univerzitě nezaregistrují ke studiu.  
 
Spolupráci mezi FIM-UHK a NTUST považuji za velice dobrou, rychlou, a není třeba zařizovat některé 
obvyklé formality. Informace o tamním studiu NTUST zasílá přímo, elektronicky.  
 
Pobyt hodnotím za přínosný, ačkoliv jsem od tamní kultury očekával možná trochu více. Český školní 
systém ve svém oboru považuji za lepší, z důvodu nedostatku praktických znalostí a dovedností, 
kterých se mi na FIM dostává, a na NTUST nikoliv. Veškerá výuka byla značně teoretická.  
Lidé jsou na Taiwanu milí a přívětiví, jedinou nevýhodou bývá, že nechtějí příliš mluvit anglicky, často 
se stydí a příliš nemluví, i když umí. Základy čínštiny jsou proto pro pobyt velice vhodné a přínosné. 
Dá se však samozřejmě přežít i bez nich, případně se naučit základy díky kurzům dostupných přímo 
na NTUST, což je cesta, kterou jsem se vydal já.  
Celkově hodnotím studijní výjezd na Taiwan za přínosný. Je to skvělá příležitost, jak vidět jiný kus 
světa, a dozvědět se, jak to funguje jinde ve světě.  
 


