National Taiwan University
Město:
Datum pobytu:
Délka studijního pobytu:
Na základě čeho jste se rozhodoval/a při
výběru univerzity v Číně?

Taipei
2014/2015
jednosemestrální studium
doporučení pedagogů, doporučení přátel, webové stránky škol

Výuka
Počet hodin výuky týdně
(povinné+volitelné):
Jaké povinné předměty jste absolvoval/a
v rámci výuky na dané univerzitě?
Které učitele byste doporučil/a nebo
naopak nedoporučil/a?
Proč školu doporučujete /
nedoporučujete?
Obecně vzato, doporučujete tuto školu?

15
Chinese Course/華語班
Všichni učitelé, se kterými jsem se setkala, byli velice milí, nápomocní a hodiny s nimi
byly zábavné i naučné. Jmenovitě například 黄亦敏 a 程心梅.
4-6 studentů ve třídě, rozlehlé sportoviště se dvěma bazény v krásném kampusu a
kvalifikovaní učitelé
ano

Finanční prostředky
Výše školného za semestr:
Jaké další poplatky jste musel/a zaplatit?
Kolik stálo ubytování měsíčně?
Další poznámky týkající se výdajů,
stipendií:

35 000 NTD
Registrační poplatek 500 NTD
Stipendium Huayu Enrichment za září a leden většinou dojde na účet až v následujícím
měsíci.

Ubytování
Kde jste byl/a ubytovaný/á?
Nabízí univerzita koleje zahraničním
studentům?
Jak jste našel/našla ubytování?
Adresy webových stránek nabízejících
ubytovaní:
Byl/a jste s volbou svého ubytování
spokojený/á?
Další poznámky týkající se ubytování:

Pronajatý pokoj ve sdíleném bytě
Univerzita nabízí koleje pouze studentům diplomových kurzů.
webové stránky
http://www.tealit.com
ano

Jednání s univerzitou
Byl/a jste spokojen/a s jednáním
zahraniční kanceláře?
Kontaktní osoby na univerzitě:
Když jste si podal/a přihlášku, v jakém
časovém intervalu byla zpracována?
Byla kancelář ochotna Vám v případě
problémů a dotazů pomoci a vyjít vstříc?
Pojištění: využil/a jste pojištění
garantovaného čínskou stranou?
Další poznámky k jednání se školou:

ano

nevím
ano
ne

Stravování a další
Nabízela univerzita přístup do menzy?
Jaká byla kvalita/cena? Kterou menzu
byste doporučil/a?
Které restaurace popř. jídla v okolí
doporučujete?
Které obchody s potravinami
doporučujete?
Jaké doporučujete internetové stránky
souvisejících s městem, školou či
událostmi konajícími se v daném místě?
Jaké pojištění jste si pro pobyt vybral/a?
Doporučil/a byste jej?

V kampusu je velké množství jídelen, cenově jsou výhodné a jídlo je také relativně
kvalitní a chutné.
Sichuánská restaurace:
https://plus.google.com/100070270356468593297/about?gl=tw&hl=cs
Hotpot restaurace: https://www.facebook.com/goodpotaddiction123
Německá pekárna: http://www.oma-de.com/store/ins.php?index_id=2
Z těch nejčastějších bývá MATSUSEI poměrně drahý, po něm následuje 7-11 a Family
Mart, nejlevnější je asi Wellcome. Pro větší nákupy doporučuji Carrefour.
http://www.cwb.gov.tw/eng/ (Central Weather Bureau - počasí, tajfuny, zemětřesení)
http://taipei.youbike.com.tw/cht/index.php (stránky veřejného systému půjčování kol)
http://www.expopark.taipei/index.aspx (stránky Taipei Expo Parku, kde často probíhají
výstavy, farmářské trhy, závody apod.)
Měla jsem pojištění Univerzity Palackého a na cestu na/mimo Taiwan pojistění
Pojišťovny VZP. S vyřízením obou jsem neměla žádné problémy, ale s hlášením
pojišťovací události nemám zkušenost.

Kontakt
Vaše jméno:
Váš email:

Eva Přerostová
eva.prerostova01@upol.cz

