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Jestem studentem Gospodarki Przestrzennej i uczestniczyłem w programie wymiany bilateralnej podczas 

semestru zimowyego w roku akademickim 2016/17 do National Taipei University of Technology, czyli w 

skrócie Taipei Tech. Po pierwsze polecam, każdemu wyjazd w ramach wymiany bilateralnej, a przede 

wszystkim do Tajwanu. Uczestniczyłem w programie na stopniu magisterskim na moim przedostatnim 

semestrze. Okres wymiany obowiązywał przez jeden semestr i uważam, że ten czas jest optymalny na tego typu 

aktywność w tym kraju. W tym dokumencie postaram się Wam opisać moją drogę na Tajwan, jak wyglądało 

życie w tym pięknym kraju i jak zapamiętam swoją przygodę życia. 

 

Rekrutacja 

Mając doświadczenie jak wiele dokumentów należy złożyć przy aplikacji na Erasmusa byłem nastawiony na 

wiele więcej trudności przy aplikacji. Do NTUT wystarczyło 5 dokumentów do aplikacji, a następnie kolejne 

dwa po zakwalifikowaniu się do programu. Ponadto uczelnia nie wymagała ode mnie drogich certyfikatów 

dowodzących o moim poziomie angielskiego. Wystarczył zwykły certyfikat B2 z SJO, aby aplikacja przeszła. 

W roku akademickim 2016/17 NTUT założyło przyjecie 35 studentów w ramach wymian bilateralnych (po 

semestrze zimowym zostało 10 studentów, dobrano kolejne 25 osób). Z Politechniki mogło aplikować 2 

studentów i dwoje zostało przyjętych. Po otrzymaniu listu akceptacyjnego zostałem skierowany do Biura 

Współpracy Gospodarczej Tajpej w Warszawie, w celu wydania wizy. 

 

Wiza 

Uczelnia oddelegowała mnie do wyrobienia wizy, ale jak się okazało na miejscu wiza w przypadku wyjazdu na 

1 semestr nie była konieczna. Koledzy z Czech mający informacje od poprzednich uczestników wymiany 

zamiast wykupienia wizy planowali wyjazd z Tajwanu w ciągu 90 dni, a następnie powrót który pozwala na 

przebywanie na Tajwanie kolejne 90 dni. Inaczej sytuacja wygląda z wyjazdem na rok, bo w tym przypadku do 

załatwienia pewnych administracyjnych spraw będziesz potrzebować rocznej wizy i tak zwanej „ROC Card” 

(Republic of China Card).  

 

Zakwaterowanie  

NTUT oferuje dwie opcje zakwaterowania: akademik na kampusie (podobno tylko dla dziewczyn) i akademik 

Haishan  (tylko dla chłopców) odległy o 10 stacji metra od stacji uniwersytetu. W przeliczeniu na semestr opłata 

za akademik na kampusie to około 22000 NTD, zaś Haishan 10000NTD.Jakość akademików pozostawia sporo 

do życzenia, pokoje są maksymalnie dla 4 osób a w nim zestaw: krzesło,szafa, biurko, nad nimi łóżko. Internet 

tylko z kabla, ale jest możliwość podłączenia własnego router'a. Uwaga, po przyjeździe trzeba kupić własny 

materac, więc jak przylatujesz w nocy możesz mieć problem. Ponadto w żadnym akademiku nie ma kuchni, 

jedyny sprzęt do przygotowania czegokolwiek to automat z wrzątkiem. Nawet jeżeli nie planujesz zostać w 

akademiku to warto mieć jakiś punkt zaczepienia na początek i wnioskować o niego. Koszt wynajmu pokoju 

7000-10000 NTD miesięcznie (zależy od standardu, możliwe że nawet można znaleźć coś taniej) kawalerka 

znajomego  o dobrym standardzie to koszt od 17000 NTD miesięcznie.  

 

Jedzenie 

Jeżeli zdecydujesz się na akademik musisz się liczyć z jedzeniem tylko na mieście. Pierwsze wrażenia kulinarne 

są świetne i z chęcią zajadałem się nowymi, czasami dziwnymi smakołykami. Po prawie dwóch miesiącach 

nadchodzi pewna monotonność: ryż, makaron i pierożki. Chińskie jedzenie w przyulicznych barach jest dość 

tanie, bo można się dobrze najeść za 100 NTD. Na kampusie uniwersytet są dwie stołówki. Jedna w akademiku 



z opcją szwedzkiego stołu i płatnością za wagę, druga stołówka w podziemiach 6-tego budynku z opcją 7 

różnych stanowisk z jedzeniem, tam też jest opcja bufetu. Najdroższe danie na stołówce kosztuje 120NTD, ale 

najeść się można nawet za 60. Poza tym próbuj wszystkiego z tajwańskiej kuchni i nie bój się jeść w 

przyulicznych barach.  

 

Pieniądze  

Najważniejsza sprawa w tak dalekiej podróży. Kurs dolara tajwańskiego jest zależny od kursu złotówki do 

amerykańskiego dolara, gdyż przeliczane jest to dwa razy. Na początku Polski bank przelicza sumę na dolary 

amerykańskie, a następnie z dolarów amerykańskich na tajwańskie. Początkowo 1 dolar tajwański trzeba było 

zapłacić 12,2 gr, zaś po wyborach w USA już 13,5 gr. Wydaje się to mała różnica, ale w przypadku wypłacania 

wysokich sum z bankomatu te grosze przekształcały się w dość wysokie sumy. W mieście nie widziałem 

żadnych kantorów, więc trzeba nastawić się na wypłatę z bankomatów gdzie nie jest pobierana prowizja. Jedyne 

kantory, które widziałem były na lotnisku, a inną opcją w mieście jest wymiana w banku, która po pierwsze 

zajmuje bardzo dużo czasu, a po drugie kurs jest kilka groszy na dolarze wyższy. Z Polskich kart jest tylko 

obsługiwana Visa i MasterCard. 

 

Przyjazd na wyspę 

Po lądowaniu na wyspie jeżeli nie będzie mógł odebrać Cię twój „student buddy” są 3 opcje dostania się do 

Tajpej. Pierwsza to metro 6 linią koszt około 160NTD, druga to autobus 125-140NTD, lub taksówka 800NTD i 

więcej.  

 

Pierwsze zetknięcie z uczelnią 

Obowiązkowym punktem powitalnym jest „Orientation day” na którym powiedziane są wszelkie zasady na 

uczelni jak i ogólne zasady kultury chińskiej.  

 

Nauka 

Poziom na uczelni zależy od kursów, które sobie wcześniej wybierzesz. Uczelnia zastrzega sobie, że jeżeli 

wybierzesz kurs nieobowiązkowy i nie ma wystarczającej liczby chętnych, kurs może zostać nieuruchomiony. 

Tak miałem z jednym przedmiotem, ale nie było problemu aby zamienić go na inny. Po przyjeździe masz 2 

tygodnie na wstępne rozeznanie się w przedmiotach, a nawet do końca listopada możesz z niektórych 

zrezygnować. Jeżeli jesteś na semestrze dyplomowym lub planujesz wyjazd na rok to gorąco polecam kontakt z 

profesorem na miejscu lub mailowo o miejsce w pracowni/studia danego profesora, aby realizować dany 

projekt. Taipei Tech ma ogromne możliwości badawcze i świetne podejście do praktycznych projektów 

(przynajmniej tak było w mojej dziedzinie). Poziom dla studentów z wymiany jest niższy niż u nas na Uczelni. 

Małym nakładem sił można było uzyskać wymagane minimum do zaliczenia – 60% kurs inżynierski, 70% kurs 

magisterski, ale dużo trudniej było uzyskać ponadprzeciętny wynik nie tylko dla studentów przyjezdnych. 

Warto zwrócić uwagę, że obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Jeżeli nie możesz być obecny na 

danych zajęciach trzeba wcześniej to zakomunikować, inaczej mogą być problemy. Tajwańczycy mają wysokie 

mniemanie o własności intelektualnej i kategorycznie zabronione jest przepisywanie, kopiowanie, ściąganie 

materiałów bez zgody autora. W prawie każdej sali są przynajmniej dwie kamerki w celu nagrywania zajęć, ale 

także służą do obserwacji studentów w trakcie egzaminów(jeżeli profesor jest nadgorliwy, zdarzyło się na 2 z 5 

kursów). Lepiej jest tam nie zaliczyć, dogadać się z profesorem niż ściągać. 

 

 

Język 

Angielski na Tajwanie nie jest tak popularny jak chociażby w Polsce. Możesz mieć problemy aby porozumieć 



się na ulicy w sprawie jedzenia, ceny czy dopytania się przypadkowej osoby o drogę. Najlepiej wtedy udać się 

do informacji lub mieć w telefonie tłumacza Google. Większość policjantów nie mówi po angielsku, więc 

wątpliwe jest że znajdziesz pomoc właśnie u nich.  

 

Ludzie 

Początkowo wydają się bardzo nieśmiali i wycofani, ale przy lepszym poznaniu są bardzo pomocni i 

przyjacielscy. Ponadto bardzo pozytywnie nastawieni są do obcokrajowców. Nawet ze słabą znajomością języka 

w razie potrzeby chcą pomóc. Przygotuj się że wyjeżdżając tam będziesz mógł poczuć się jak prawdziwy 

celebryta (zdjęcia, pogawędki). Ludność jest w większości konserwatywna. 

 

 

Klimat 

Pogoda na Tajwanie jest bardzo zmienna. Szczególne w okresie jesiennym w każdym momencie może zacząć 

padać deszcz, więc lepiej zawsze mieć przy sobie parasolkę (na miejscu 100NTD). Temperatura powietrza nie 

spada poniżej 12-13 stopni nawet w grudniu i styczniu. Wilgoć w powietrzu jest na tyle wysoka, że zarówno 

zimno i ciepło jest bardziej odczuwalne. Na początku jesieni jest sezon tajfunów, które nawet mogą 

doprowadzić do odwołania zajęć.  

 

Transport 

Zanim otrzymasz legitymacje warto kupić jedyną formę zniżki na transport publiczny - Easy card. Upoważnia 

do 20% zniżki na każdym przejeździe. Karta kosztuje 100 NTD i działa na terenie całego kraju. Ciekawą opcją 

jest wypożyczenie miejskiego roweru od 5 NTD za godzinę. Idealny na krótkie dystanse i poruszanie się w tani 

sposób po mieście. 

 

Koszty życia 

Poziom cen na Tajwanie jest porównywalny do Polskich cen. Większość produktów na Tajwanie jest 

importowanych stąd ceny nabiału i mięsa mogą mocno zaskoczyć na początku. W zależności od życia jakie 

chcesz wieść na miesiąc możesz przeznaczać od 13000 NTD. Co prawda nie liczę w tym przyjemności, których 

sobie nie odmawiałem. Najbardziej rozsądne są zalecenia przedstawicieli Tajwanu w Polsce, którzy oceniają 

koszty życia na 500$ amerykańskich na każdy miesiąc pobytu.  Oczywiście najwięcej pieniędzy trzeba 

przeznaczyć na jedzenie. Przykładowe ceny: kawa 7-eleven 45NTD, kapka na ciepło od 25 NTD, piwo 0,33 

puszka 35 NTD, smażony kurczak w panierce 55 NTD, zestaw lunch'owy od 65 NTD, jeden przejazd metrem 

od 16 NTD (z kartą), zestaw BigMac 115 NTD. 

 

Stypendia/dofinansowanie 

O dofinansowanie możesz wnioskować do własnego dziekana lub do Biura Współpracy Gospodarczej Tajpej w 

Warszawie. W tym temacie nie mam szczegółowych informacji, ale rozmawiając z innymi studentami wiem, że 

jest możliwość uzyskania stypendium od rządu Tajwanu.  

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z Tajwanem czy uczelnią, wahasz się czy ten kraj będzie odpowiedni 

dla Ciebie możesz śmiało kontaktować się ze mną poprzez e-mail. Jeżeli chcesz wiedzieć jeszcze więcej, 

możesz mnie zaprosić na piwo lub kawę :)  

 


