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1. Formalności  
 
Uczelnia wysyła szczegółowy plan na bieżąco co i kiedy powinniście wypełnić. Z 
najważniejszych jest to ubezpieczanie oraz karta zdrowotna. Nie jest tego sporo, a w 
przypadku jakichkolwiek komplikacji uczelnia dostarczy wam jasne instrukcje i pomoże 
wszystko załatwić. Polecam również wyrobić sobie prawo jazdy międzynarodowe w 
Polsce. Nie kosztuje to dużo, a może bardzo wiele pomóc (zniżki na skutery, samochody 
itd.).   
 
Wiza- szczerze nie polecam wyrabiać, chyba, że w nadzwyczajnym czasie takim jak 
pandemia. Polaków obowiązuje ruch bezwizowy tzn., że gdy w ciągu 90 dni 
przekroczycie granice Tajwanu to wiza automatycznie zostaje przedłużona. W praktyce 
oznacza to, że 500 zł na wyrobienie wizy możecie wydać na wycieczkę na bilety 
samolotowe i dwutygodniowy pobyt na Filipinach.  
 
2. Oferta przedmiotów.  
 
Przedmiotów jest do wyboru masa, a same zajęcia są prowadzone w bardzo angażujący, 
przyjazny, a zrazem profesjonalny sposób. Są opcje „lajt”, które pozwolą wam bez 
najmniejszego problemu zdać przedmiot na wysoką ocenę bez sporego wysiłku (są 
legendarne połączenia typu tenis, medytacja, oraz joga które pozwolą wam zdobyć na 
koniec ocenę bardzo dobrą i upragnione 18 ECTS-ów), ale są również przedmioty z 
wykładowcami z najlepszych uniwersytetów na świcie oraz najważniejszych ludźmi w 
kraju przy których trzeba się naprawdę przyłożyć, ale też wiele się nauczymy. Osobiście 
polecam te trudniejsze przedmioty, bo, pomimo że trzeba czasem przysiąść to naprawdę 
warto. Polecam się też od razu zaprzyjaźnić z lokalnymi studentami i podpytać co i jak.  
 
Przedmioty możecie wybierać z każdego departamentu, to znaczy, jeżeli interesuje was 
malarstwo, a jesteście na prawie to nie jest do żaden problem, aby wybrać właśnie owe 
malarstwo. Pełna dowolność. 
 
Wśród oferty możemy znaleźć przedmioty, gdzie przez cały semestr prowadzimy 
consulting dla firm, odwiedzając ich oddziały, hale produkcyjne, gdzie mamy spotkania z 
zarządem i spotkania z dyrektorem generalnym Google, Microsoftu czy też właścicielami 
startupów, konferencje pod patronatem krajowych telewizji i wiele innych. Naprawdę 
każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Jedyna zasada to trzeba się naprawdę śpieszyć i 
czasem powalczyć by móc być na zajęciach.  
 
Z moich protipów polecam przez pierwsze dwa tygodnie iść na wszystko co się da, a po 
dwóch tygodniach wybrać tylko to co nas najbardziej interesuje. Uczelnie pozwala 
również na usunięcie jednego przedmiotu (nawet więcej, ale trzeba mieć jakiś 
ważniejszy powód), jeden miesiąc przed sesją, dlatego nie trzeba się stresować.  
 



Co do zaliczeń, wygląda to trochę inaczej niż na Polskich uczelniach. Pracuje się cały rok 
na swoją ocenę zdobywając punkty, a sama sesja to zwykle 20% oceny. W sesji z reguły 
nie ma egzaminów, choć i takie się pojawiają, a w większości przypadków to projekt 
zaliczeniowy.   
 
Na sam koniec- weźcie chiński. To bardzo ciekawe przeżycie, poznacie tam świetnych 
ludzi, zawsze fajnie w towarzystwie powiedzieć coś po Chińsku, a nauka tego języka to 
prawdziwa przyjemność. Ja trafiłem na cudowną nauczycielkę, która uczyła języka w taki 
sposób, że w pół roku doszedłem do poziomu wyższego niż przez 4 lata nauki drugiego 
języka. Jeżeli będzie za ciężko (najbardziej czasochłonny przedmiot na uniwersytecie, ale 
nauka jest naprawdę przyjemnością), albo coś wam nie będzie pasować to zawsze 
możecie go usunąć, ale wspomnienia i świetni ludzie pozostaną.  
 

3. Warunki zakwaterowania 
 
Akademik jest to najlepszy „deal” jaki możecie zrobić (poza rowerem/ skuterem, ale to 
za chwilę). Za około 1000zł otrzymujemy jedno osobowy pokój, z własną łazienką, w 
przyzwoitym standardzie, oddalony o 100 metrów od uczelni. Nie zastanawiajcie się 
długo, bo pokój o podobnym standardzie z łazienką w tej dzielnicy to koszt około 2500 zł 
miesięcznie.  
 
Kuchnia jest wystarczająca do zrobienia sobie śniadania, jeżeli jesteście ambitni to 
również obiadu, ale osobiście nigdy nie próbowałem, bo zawsze jadłem na mieście. Nie 
wspomnę już o fakcie przebywania większości międzynarodowych studentów, 
codziennych imprez na dachu budynku oraz ciszy niezależnie od godziny w pokoju jak i w 
budynku. Jedynym minusem jest fakt, że trzeba wyposażyć go w materac poduszkę i 
pierzynę oraz router wifi, które można kupić w pobliskiej IKEI.  
 
Dodatkowo przestrzegam was przed wysoką wilgotnością- raz w tygodniu warto 
sprawdzić poduszkę czy nie zebrała się na niej pleśń, mnie osobiście się to nie zdążyło, 
ale znam osoby, które musiały wymieniać materac. 
 

4. Koszty życia. 
 
Wszystko zależy od tego jak chce się żyć. W dużym skrócie. Jeżeli zechcesz możesz 
przeżyć i za mniej niż 10 zł dziennie plus opłaty za akademik (najtańsza opcja to pokój 
trzyosobowy za 500zł miesięcznie). 
 Najtańszy duży posiłek można znaleźć już za 6zł, ale optymalna cena to 10/20 zł za obiad 
na dzień uczelniany w pobliskich restauracjach oraz 50-100 zł w weekendy, gdy chcemy 
zjeść coś bardziej wyszukanego, a jest w czym przebierać. Śniadania robiłem sobie 
samemu.  
 
Paliwo jest dwa razy tańsze, dlatego można się pokusić o poszukanie skutera (około 20 zł 
za dobę, a w tym klimacie to prawdziwa przyjemność z jazdy), gdy chce się spenetrować 
wyspę, a warto. Istnieje też opcja podróżowania autostopem, które jest bardzo, ale to 
bardzo bezpieczna i polecana. Warto już na samym początku zaopatrzyć się w rower z 
drugiej ręki (około 60zł -150zł).  



 
5. Możliwości zawodowe.  

 
Oficjalnie jest to nielegalne, ale . Tak naprawdę, jeżeli jesteście obrotni to jesteście w 
stanie zrobić bardzo wiele. Jest parę możliwości, o których chętnie opowiem prywatnie, 
a zarobki są bardzo przyzwoite.  
 

6. Dodatkowe uwagi 
 
Tajwan to kraj, w którym się zakochałem i tylko czekam, kiedy będę mógł tam wrócić.  
Ludzie, atmosfera, piękne widoki i prawdziwa wolność to coś czego nie zapomnicie przez 
całe życie. Szczególnie ludzie. To jak bardzo ta społeczność odda wam waszą dobroć, 
którą zapewne macie w sobie, jak przychylni, pomocni, ciepli i otwarci na was będą 
spowoduje, że nawet nie będziecie myśleli o powrocie do domu. Jest tylko jeden 
warunek.  
 
Zawsze się uśmiechajcie, zawsze bądźcie dla nich pomocni, nie czujcie się lepsi i bądźcie 
otwarci na drugiego człowieka. Bez tego ani rusz i wręcz wzbraniam wam przejażdżki do 
tego kraju, bo tylko zepsujecie opinie, którą Polacy na Tajwanie tak długo budowali. 
Naprawdę nie zastanawiajcie się długo. Wybierzcie Tajwan na swój wyjazd, a na pewno 
tego nie pożałujecie. No chyba, że jesteście zamkniętymi gburami... Wtedy zapomnij o 
wszystkim co tutaj napisałem, Ale nie jesteś, prawda?  
  


