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 Uczestniczyłam w wymianie bilateralnej na uczelni National Taiwan University of Science 
and Technology w Taipei w roku akademickim 2016/2017. Czas tam spędzony był dla mnie 
wspaniały i każdemu polecam wymianę studencką na Tajwanie. Jest to wspaniała okazja by poznać 
całkowicie różna od naszej kulturę azjatycką oraz zyskać międzynarodowe znajomości.   Chcę tu 
przedstawić informacje, które mogą pomóc osobom chcącym dowiedzieć się więcej na temat tego 
miejsca i studiowania tam. 
 
 Jeśli chodzi o uczelnię to zajęcia bardzo mi się podobały. Prowadzący są bardzo przyjaźnie 
nastawieni do studentów. Zajęcia są prowadzące po angielsku. Samemu się wybiera kursy na które 
chce się uczęszczać i na początku semestru można się przekonać czy wszystkie nam odpowiadają 
apóźniej ewentualnie zrezygnować lub zmienić niektóre. Warto również zapisać się na zajęcia z 
języka chińskiego. Można wybrać odpowiedni poziom dla siebie. Nawet jeśli ktoś nie zamierza 
kontynuować nauki Chińskiego w Polsce warto nauczyć się takich podstaw takich jak zamawiane 
jedzenia oraz liczb, gdyż w większości restauracji ludzie nie mówią po angielsku. 
  
 Uczelnia przydziela dla każdego kto chce opiekuna, który może pokazać miejsca warte 
odwiedzenia czy tanie restauracje ze smacznym jedzeniem. Pomoże również z załatwieniem spraw 
urzędowych na uczelni. Ogólnie wszyscy Tajwańczycy są bardzo miłymi i pomocnymi ludźmi 
szczególnie w stosunku do obcokrajowców. 
 
 Odnośnie jedzenia to na Tajwanie panuje kultura jedzenia na mieście. Można zjeść dobry 
obiad już za 15 zł. Posiłek na uczelnianych stołówkach jest jeszcze tańszy. Na początku musiałam się 
trochę przestawić na miejscowe jedzenie, które bardzo polubiłam. Można znaleźć również wiele 
restauracji koreańskich, japońskich czy tajskich z równie dobrymi potrawami. I oczywiście trzeba 
spróbować bubble milk tea, którą wszystkim bardzo polecam! Najpopularniejsze stanowisko gdzie 
można ją kupić znajduje się na Goungguan 10 min od kampusu NTUST. 
 
 Wyspa Tajwan jest pięknym miejscem. Dojazd z Taipei w inne części wyspy jest bardzo 
wygodny, zatem łatwo zwiedzić np. południe kraju.  Jednak przy samej stolicy można znaleźć 
ciekawe miejsca. W najbliższe góry można się dostać busem już w godzinę czasu drogi. Można 
również wybrać plażę, czy kąpać się pod wodospadem. 
 
 Wymiana studencka to niesamowite doświadczenie jak i również szansa by nawiązać 
przyjaźnie z ludźmi z całego świata i poznać nowe kultury. Tajwan to wspaniały kraj z pięknymi 
miejscami, dobrym jedzeniem i bardzo miłymi mieszkańcami.  Polecam każdemu! 
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