
Sprawozdanie z wymiany studenckiej na uczelni National Taiwan 

University of Science and Technology (NTUST) na Tajwanie w trakcie VI. 

sem. studiów inżynierskich w r.a. 2016/2017 

  

W trakcie VI sem. studiów inżynierskich na Wydziale Architektury PW w r.a. 2016/17 odbyłem semestr 

zagraniczny w ramach wymiany bilateralnej prowadzonej przez Centrum Wymiany Międzynarodowej 

Politechniki Warszawskiej. Obejmował on okres od 16.02.2017 do 23.06.2017 na uczelni NTUST                  

w Tajpej, stolicy Tajwanu.  

 

Z perspektywy czasu poleciłbym bardzo wymianę studencką na Tajwanie. Bez wątpienia czas spędzony 

w chińskim kręgu kulturowym i studia na zagranicznej uczelni były wzbogacającym doświadczeniem. 

Podczas semestru miałem możliwość pracy nad projektem architektonicznym na Tajwanie, poznania 

zawodu architekta w tajwańskich realiach oraz zawarcia nowych znajomości. Wymiana ta obfitowała          

w ludzi z różnych stron świata i różnych profesji. 

W celu zaliczenia VI semstru na uczleni w Polsce, na Tajwanie zobowiązany byłem wybrać 

przedmioty,których zaliczenie odpowiadało zaliczeniu równowartości 30 punktów ECTS na 

Politechnice Warszawskiej. Wszystkie wybrane przeze mnie przedmioty prowadzone były w języku 

angielskim. Zazwyczaj prowadzący mówili płynnie w tym języku, więc nie było problemu                              

z komunikacją. Ponadto istnieje możliwość zapisania się na bezpłatny kurs języka chińskiego dla 

studentów zagranicznych. Warto z tego skorzystać na miejscu i poznać podstawy języka, ponieważ 

zdecydowana większość obywateli Tajwanu nie mówi po angielsku.  

Życie i mieszkanie w Tajpej jest także ciekawym doświadczeniem. Tajpej jest miastem o wiele 

ciaśniejszym od Warszawy, a klimat w czasie letnich miesięcy tropikalny. Tajwan potrafi zaskoczyć 

niesamowitym smakiem chińskiego jedzenia, czy wydarzeniami kulturalnymi. Biorąc pod uwagę 

wynajem mieszkania (pokoju) jest trochę drożej niż Warszawie, więc trzeba się liczyć, że wydatki będą 

nieco wyżesze. Jedzenie na mieście jest porównywalnie tańsze niż w supermarketach, więc zazwyczaj 

nie używa się kuchni w mieszkaniu. Jeśli miałbym polecić, gdzie najlepiej szukać mieszkania w Tajpej, 

pod względem campusu NTUST, to byłaby to okolica stacji Taipower Building i nightmarketu Shida 

bądź okolice parku Da’an. Jest wtedy blisko, wygodnie oraz istnieje w pobliży wiele restauracji. Pokoju 

do wynajmu szukałem już przed wyjazdem z Polski za pośrednictwem grup na Facebooku, więc 

poleciłbym zorientować się w tej kwestii przed wyjazdem. 

Wyjazd w ramach wymiany studenckiej na Tajwan jest znakomitą szansą na zwiedzanie Azji. W sumie 

sam Tajwan oferuje wiele ciekawych miejsc, parków przyrodniczych, czy pięknych dzikich plaży. (Już 

pod samym Tajpej znajduje się n.p. Park Narodowy Yangmingshan.) Wyspa jest dobrą bazą wypadową 

do innych pobliskich azjatyckich krajów. Dla mnie było to okazją, żeby odwiedzić m.in. Japonię               

i Wietnam. Jeśli więc budżet na to pozwala, to poleciłbym spróbować odwiedzić kraje rejonu. 

Problemem może być to, że de facto Tajwan jest bardzo daleko od Polski, ale ostatecznie wyjazd jest 

niesamowitym doświadczeniem wartym polecenia.   
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