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Studijní pobyty na Taiwanu
V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální či roční studijní pobyt na:
Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a semester-long or AY-long study stay at:

   National Taiwan University, Taipei

   Tamkang University

   National Tsing Hua University

    Výběrové řízení / Selection process
    Před výjezem / Before departure
    Po návratu/ After return

Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá
naleznete    ZDE .
The application must be submitted via the online application - information on how the entire application process works
can be found in the link above.

National Taiwan University
  Web univerzity

Participující fakulty: FF, FSV,
Participating faculties: FF, FSV,

Počet míst:  Dostupné jsou pouze roční pobyty s přihláškou v ZS, jedná se pouze o 1 místo pro všechny patricipujícíc
fakuty.
Number of available slots: Only annual stays are available with an application in the winter semester, there is only one
place for all participating faculties.

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si
student hradí z vlastních zdrojů. Přijímací univerzita pomůže studentovi najít vhodné ubytování.
Conditions: The agreement exempts from paying tuition. All costs (travel, insurance, food, textbooks and others)
are covered by the student from their own resources. The receiving university will help the student find suitable
accommodation.

Souhrnné informace:    Incoming Exchange Students

Tamkang University
  Web univerzity

Participující fakulty: FF, FSV,
Participating faculties: FF, FSV,

Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)
Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si
student hradí z vlastních zdrojů. Přijímací univerzita pomůže studentovi najít vhodné ubytování.
Conditions: The agreement exempts from paying tuition. All costs (travel, insurance, food, textbooks and others)
are covered by the student from their own resources. The receiving university will help the student find suitable
accommodation.

UK-3904.html#1
https://cuni.cz/UK-3903.html
https://oia.ntu.edu.tw/en/apply-at-ntu/incoming-exchange-student/2021_2022_Admission/Overview
http://english.tku.edu.tw/InternationalAffairs.asp
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Souhrnné informace:    Information Sheet
   Incoming Exchange Students Scholarship Guidelines

National Tsing Hua University
  Web univerzity

Participující fakulty: FF, FSV, PEDF, 2.LF
Participating faculties: FF, FSV, PEDF, 2.LF

Počet míst: závisí od každoroční dohody (obvykle 2 roční či 4 semestrální pobyty)
Number of available slots: 2 AY-long or 4 semester-long stays

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného.Veškeré náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si
student hradí z vlastních zdrojů. Přijímací univerzita pomůže studentovi najít vhodné ubytování.
Conditions: The agreement exempts from paying tuition. All costs (travel, insurance, food, textbooks and others)
are covered by the student from their own resources. The receiving university will help the student find suitable
accommodation.

Před výjezdem
V souladu s   Opatřením rektora č. 33/2016  je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se
  podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích . Dále je student povinen:

• zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu včetně pojištění osobní odpovědnosti za škodu
• zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí    DROZD
• poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k

zastižení i v zahraničí

Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na   adela.kozelkova@ruk.cuni.cz  vyplněné formuláře s
kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše
uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.

Po návratu
Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské
univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se
zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.

Koordinátor pro toto teritorium
Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Taiwan):
Ing. Adéla Kozelková
  Odbor zahraničních vztahů (OZV RUK)
E:   adela.kozelkova@ruk.cuni.cz
T: +420 224 491 279

https://nthu-en.site.nthu.edu.tw/
http://www.cuni.cz/UK-7889.html
http://cuni.cz/UK-7729.html
https://drozd.mzv.cz/
mailto:adela.kozelkova@ruk.cuni.cz
https://cuni.cz/UK-4395.html?poid=1946423387145307
mailto:adela.kozelkova@ruk.cuni.cz

