
Cheng Kung University - Taiwan 
 

Na výmenu na taiwan, konkrétne Cheng Kung University, som vyrazila počas tretieho            
semestra magisterského štúdia. V tejto správe by som sa hlavne chcela budúcim výmenným             
študentom odovzdať praktické informácie. Cheng Kung University som si vybrala aj preto,            
lebo sa nenachádza v Taipei, pretože som chcela pokojnejšie miesto. Napriek tomu, že Tainan              
má viac ako milión obyvateľov, mesto nie je extra preplnené. 
 

Pred odchodom 

Akonáhle si vyplníte prihlášku na rektoráte začne s Vami komunikovať univerzita emailom.            
Pre vyplnenie prihlášky treba dva doporučujúce listy, inak iba klasické dokumenty. Výhoda            
je, že netreba jazykový certifikát. Ďalej treba vybaviť poistenie a víza. Víza sa oficiálne              
žiadajú ale dá sa ísť teoreticky aj na turistické víza a v polke semestra si spraviť výlet. V                  
tomto prípade treba myslieť na to, že treba mať letenku von z krajiny za menej ako 90 dní                  
(odporúčam si preveriť, či sa podmienky nezmenili), už pri vstupe na Taiwan. Odporúčam             
túto možnosť keď idete na semester lebo ušetríte na poplatkoch za vízum. Na taiwane v škole                
treba len povedať, že ste na turistické vízum keď od vás budú žiadať kópiu víz. Neviem či to                  
funguje aj keď idete na dva semestre lebo vtedy sa žiada o iný typ víz. Žiadosť o víza                  
prebieha inak v celkom jednoducho. Ďalej ešte škola vyžaduje dvojo očkovaní konkrétne            
measles a rubella… obidve sú povinné očkovania na slovensku/česku. Pred odchodom si treba             
nechať potvrdiť ich špeci formulár. Ďalej odporúčam žltačku A a žltačku B, není to povinné               
ale v ázii je to celkovo dobré mať. 

 

Doprava do tainanu 

Pokiaľ priletíte do Kaohsiungu (miesto asi 30 minút vlakom od Tainanu) stačí použiť MRT -               
metro a potom regionálny vlak. Z vlakovej stanice Tainan treba použiť rare exit a v podstate                
ste na začiatku kampusu. Väčšinou ale ľudia letia cez taipei kvôli cenám. Potom sú dve               
možnosti ako sa dostať do Tainanu. Lacnejšia verzia je najskôr MRT do Taipeu a potom               
klasickým vlakom. Trvá to asi 45 minút a potom 4 a pol hodiny vlakom. Cena je niekde okolo                  
500 - 600 kč. Druhá možnosť je rýchlejšia. Najskôr MRT a potom high speed train a potom                 
lokálny vlak pretože high speed nestojí v centre. Do Tainanu sa dostanete za 2,5 hodiny. Cena                
je okolo 1200 kč. 

 

Predmety a ich zapisovanie 

Výber anglických predmetov hlavne závisí od fakulty. Na mojej - computer science, nebolo             
veľmi veľa anglických predmetov. Predmety sa ale dali prvé dva týždne meniť papierom             
priamo na univerzite ak niekomou nevyhovovali, takže sa dá ísť na prvú hodinu a potom sa                
rozhodnúť. Registrácia prebieha vo viacerých cykloch. Obmedzenie je len, že sa treba zapísať             



v správnom čase dostatočne skoro. Inak celkovo hodnotím, že predmety ktoré som si vybrala              
sa všetky učili anglicky a nebol problém s tým, že sa ich chcem zúčastniť aj keď to boli                  
predmety z inej fakulty. Doporučujem kurz čínštiny. Inak predmety z ICID sú dobrá ulevárna              
ale inak je to strata času, a ak nie ste vysoko kreatívny človek, ktorý je za alternatívny spôsob                  
výučby tak aj strata nervov. Jeden predmet som mala, ktorý sa pôvodne učil čínsky. Po               
dohode s učiteľom som ho mohla absolvovať tak, že skúšku som mala v angličtine a inak som                 
študovala sama z anglickej knihy. 

 
Kolej 
Kolej vám škola sama navrhne emailom, približne tri mesiace pred pobytom. Cena je okolo              
3500 kč mesačne. Ja som bývala na ching-yeh. Kolej bola jednoduchá, bývali sme dve na               
izbe, mali sme sprchy a wc na izbe. Nemali sme kuchynku ani na chodbe. Nie sú tam matrace                  
ani deka, polštář ani povlečení. Najlepšie je riešiť nákup matraca asi z buddym. Matrac ktorý               
vám ponúknu je lacný ale na tom sa fakt nedá spať. Treba si radšej zájsť na prince dorm(iná                  
kolej) a kúpiť ho tam. Je to asi tak 15 minút peši. Návštevy opačného pohlavia sú povolené                 
iba cez deň. Druhá možnosť je práve prince dorm, ale je tam náročnejšie sa dostať a je to                  
myslím dvojnásobne drahšie. Na druhej strane izby sú krajšie, bývate sami a máte krásnu halu               
kde sa všetci stretávajú. Taktiež lokalita je lepšia 
 
 
 
Tipy na záver 

● isic sa dá použiť na študentskú zľavu na klasické vlaky 
● taiwanský preukaz študenta sa dá použiť na vlaky HSR, niekedy zľava až 50%, záleží              

od konkrétneho vlaku, doporučujem si to pozrieť dopredu na nete 
● pokiaľ žiadate o víza určite odporúčam multi entry, z taiwanu sa dá lietať lacno po               

celej juhovýchodnej ázii 
● všetko sa dá vybaviť v 7-eleven 
● kampus je veľký a mhd nie je veľmi praktická, takže je dobré mať kolo. To sa dá                 

zohnať na začiatku semestra z hřbitova kol, často stačí len naolejovať a nafúkať gumy,              
prípadne vymeniť len nijakú drobnosť. 

● cez týždeň na kampuse každý deň prebieha množstvo krúžkov. 
● odporúčam si predmety voliť tak aby ste mali, čo najviac dní voľných, keďže z              

taiwanu je to všade blízko a isto sa vyberiete niekde na výlet. 

 

Taiwan je skvelá destinácia pokiaľ chcete zažiť ázijskú kultúru, ale zároveň sa nechcete cítiť              
úplne ako v inom svete. Ďalšou výhodou je príjemná teplota celý rok (okrem leta kedy je tam                 
fakt horko).  Na záver prikladám ešte pár fotiek. 

 



  

 

 
 

 

 

 


