
   
 
 

Příloha B 

Osnova zprávy studenta  
 
 

1.  Osobní údaje  

Marek Voříšek, I1700685 

- délka pobytu: 122 dní 

- kontaktní osoba na vysílající VŠ: Monika Hebková 

- kontaktní osoba na přijímající VŠ: Leila Chang 

 

2.  Příprava pobytu, studium na přijímací škole 

- jazyk výuky na přijímací VŠ: angličtina 

- způsob a systém výuky na přijímací VŠ:  

:Systém výuky byl odlišný v tom, že přednášky a cvičení byli spojeny do jedné tří hodinové výuky. 

- systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek) 

:Typ zkoušek a hodnocení byl standardní a lišící se předmět od předmětu. Někde formou 

semestrálního projektu, jinde zas standardní psanou zkouškou. 

 

3.  Ubytování, strava, doprava, ostatní 

- typ ubytování: Studentská ubytovna typu standardních kolejí v areálu školy. 

- kdo zařídil ubytování / jak si zařídit ubytování: O ubytování bylo možno před příjezdem zažádat. 

- cena ubytování (za měsíc v USD): Cena za celou dobu pobytu byla okolo 17 000Kč. 

- V areálu školy byla možnost stravování ve dvou menzách. 

- Menza vycházela finančně o něco výhodněji než ostatní způsoby stravování. 

- Mezi možnosti dopravy na přijímací škole se řadí chůze pěšky, či jízda na zapůjčeném skůtru. 

- Cena za plnou nádrž do skůtru se pohybovala okolo 100 Kč. Doprava mezi městy vycházela 

poměrně draho, speciálně za rychlovlak, který jsem použil jednou z Taipei do Kaohsiungu, cena 

byla něco okolo 1000Kč, autobus vycházel na stejnou trasu zhruba na polovičku. Cena metra 

srovnatelná s cenami v ČR. 

- Na přijímací škole byla dostupná univerzitní wi-fi po zakoupení routeru, Dále byli dostupné i PC 

v knihovně apod. 

- Přijímací škola bez problému uznala české cestovní pojištění v mém případě uzavřené u fio-

banky. 

-  

4.  Finanční podpora, náklady na pobyt, celkové zkušenosti 

- Průměrná částka utracená za měsíc byla kolem 700USD 

- Finanční podpora přispěla zhruba v 74% výši veškerých nákladů. 

- Mezi jiné zdroje financování studijního pobytu patří vlastní úspory i finanční podpora od rodičů. 

- Celkový pobyt hodnotím velice kladně jak z hlediska cestování a poznávání asijské kultury, tak i 

z pohledu výuky, volby dostupných kurzů a celkového studia. 

 


